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ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات منظمة العمل الدولية ،التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم المتحدة ،وال العرض الوارد فيها للمادة التي
تتضمنها ،على التعبير عن أي رأي كان من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المركز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تعيين
حدودها.
ومسؤولية اآلراء المع َّبر عنها في المواد أو الدراسات أو المساهمات األخرى التي تحمل توقيع ًا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم ،وال يمثل النشر مصادقة من
جانب مكتب العمل الدولي على اآلراء الواردة فيها.

واإلشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها ،كما أن إغفال ذكر شركات أو منتجات أو
عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها.
ال يقر مكتب العمل الدولي بالمسؤولية عن صحة الترجمة العربية أو عدم الدقة أو األخطاء أو الحذف أو العواقب التي تنشأ عن االستخدام أو ما يتعلق به.
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مﻘدمة مكتب العمل الدولﻲ
ُيو َّﺛق جيد ًا االرتباﻁ بين الصحة وتوفير المياه اآلمنة ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية .ألن أماكن العمل تم ﱢثل محور ًا
رﺋيسي ًا في حياة العمال وأصحاب العمل ،فﺈن توفير المياه ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية في أماكن العمل يمكن
الم ﹾستَدَ ا َمة
أن يسهم بشكل كبير في الصحتين المهنية والعامة على السواء .في محاولة للمضي قدم ًا نحو هدفي التنمية ُ
) (SDGsالسادﺱ لضمان حصول الجميع على المياه واإلصحاح ،والثامن لضمان العمل الالﺋق والنمو االقتصادي
تحسن ﻇروف العمل وتزيد من اإلنتاجية وتصل إلى المجتمعات
الم ﹾستَدَ ام ،فﺈنه من األهمية بمكان اقتراح حلول ف ﹼعالة ﹼ
ُ
ِ
ِ
األكثر ﺿعف ًا .يتطلب العمل من أجل هذه األهداف الطموحة جهود ًا ُمتَّس َقة من ق َبل الحكومات والعمال وأصحاب العمل
على مستويات متعددة.
يعزﱢ ﺯ مكتب العمل الدولي العمل الالﺋق في شتى القطاعات االقتصادية وعلى المستوى الوﻃني في سالسل التوريد العالمية.
اعتمدت الدول األعضاء في مكتب العمل الدولي والشركاء االجتماعيون )منظمات أصحاب العمل والعمال( مجموعة
واسعة من الصكوﻙ الدولية بﻐية تعزيز السالمة والصحة المهنيتين كجزء من هذا الجهد .لقد َﻃ َّور مكتب العمل الدولي أيض ًا
أدوات تدريبية عديدة ،منها تحسين العمل في المنشﺂت الصﻐيرة )،(Work Improvements in Small Enterprises-WISE
وتحسين العمل في الخدمات الصحية ) ،(Work Improvements in Health Services-HealthWISEوتحسين العمل
في تنمية الجوار ) ،(Work Improvement in Neighbourhood Development-WINDوتعديل العمل من أجل
إعادة استعمال النفايات وإدارتها ) ،(Work Adjustment for Recycling and Managing Waste-WARMوتحسين
العمل للمنزل اآلمن ) ،(Work Improvement for Safe Home-WISHوتحسين العمل في مواقع التشييد الصﻐيرة
).(Work Improvement in Small Construction Sites-WISCON
يسلﻂ معظم هذه األدوات الضوء على أهمية إتاحة المياه ومرافق اإلصحاح القواعد الصحية في مكان العمل بﻐية تحقيق
األهداف االستراتيجية لمكتب العمل الدوليُ .يع َت َبر االقتصاد الريفي أولوية استراتيجية لمكتب العمل الدولي ،الذي من
أجله المياه واإلصحاح والقواعد الصحية هامة على وجه الخصوﺹ كوسيلة لتحسين ﻇروف العمل .تتضمن المبادرات
األخرى البحوﺙ لزيادة المعرفة لمعظم السياسات العامة ذات الصلة من أجل العمال وعاﺋالتهم في هذا المجال.
والح ﹾوك ََمة والهيكل الثالﺛي في مكتب العمل الدولي أربع وحدات
لتحقيق هذه األهداف ،تقدم أقسام السياسات القطاعية َ
للتدريب الذاتي وهي تواءم األدوات التدريبية الراهنة لمكتب العمل الدولي بشأن السالمة والصحة المهنيتين لتزويد
الحكومات والعمال وأصحاب العمل بالمهارات الالﺯمة لتنفيذ المبادﺉ العامة الواردة في صكوﻙ مكتب العمل الدولي
ذات الصلة .إنها أيض ًا المساهمة الرﺋيسية لمكتب العمل الدولي في مبادرة المياه واإلصحاح والقواعد الصحية من أجل
العمل ) (WASH4WORKالتي ُأ ﹾﻃ ِلقت في مقر األمم المتحدة ) (UNفي اليوم العالمي للمياه لعام  2016بالتعاون مع
العديد من األعضاء والشركاء في صندوق األمم المتحدة للمياه )(UN-Water؛ وحيﺚ تسعى هذه المبادرة إلى خلق وعي
بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال بشأن هذه القضايا.
ستوفر هذه الوحدات المهارات األساسية للممارسين من الحكومات ،ومنظمات العمال وأصحاب العمل لتنفيذ المعايير
ومدونات الممارسات ذات الصلة لمكتب العمل الدولي .يتضمن ذلك إدراﻙ أهمية توفير المياه ومرافق اإلصحاح والقواعد
الصحية المناسبة؛ وكيفية تهيﺌة أماكن العمل لجعلها مناسبة للعمال لتوفير بصورة مناسبة وبسهولة مرافق المياه واإلصحاح
والقواعد الصحية؛ واإلشراف على تجهيزات ومرافق المياه واإلصحاح والقواعد الصحية .تتضمن هذه الوحدات أيض ًا
َح ﱡقق ُيمكن أن تساعد في تحسين ﻇروف العمل واإلنتاجية.
قواﺋم ت َ
أعد مشروﻉ الوحدة األولى  ،Halshka Graczykو ،Pia Markkanenو ،Carlos R. Carrión-Crespoوأعد مشروﻉ
الوحدات المتبقية  . Halshka Graczykنود أن نشكر  ،Mr Akira Isawaناﺋب مدير قسم السياسات القطاعية ،الذي نسق هذا
العمل ،وكافة الزمالء الذين أسهموا في تطوير المسودة وهم ،Manal Azzi :و ،Pavan Baichooو،Alejandra Cruz Ross
و ،Dominik Danakasو ،Sabine de Bruijnو ،Mariangels Fortunyو ،Graciela Jolidonو،Margherita Licata
و ،Yasuhiko Kamakuraو ،Céline Moreauو ،Gabriel Rompréو ،Amrita Sietaramو،Kelly Sharp
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و ،Brandt Wagnerو ،Edmundo de Werna Magalhãesو ،Christiane WiskowوMonique Zarka-Martres

الم ﹾستَدَ ا َمة،
وجميعهم من مكتب العمل الدولي ،باإلﺿافة إلى  Sara Traubelمن مجلس األعمال العالمي للتنمية ُ
و Gabriela Galíndezمن منظمة المياه واإلصحاح للفقر الحضري ،و Maisoon Chowdhuryمن مؤسسة األمم المتحدة
) ،(UNو ،Lizette Burgersو ،Cindy Kushnerو Brooke Yamakoshiمن صندوق األمم المتحدة للطفولة ).(UNICEF
فض ً
ال عن ذلك نود أن نشكر مستشاري  ،WaterAid’s hygiene and inclusionوهم ،Om Prasad Gautam
و ،Thérèse Mahonو ،Jane Wilburو Megan Wilson-Jonesومستشاري اإلصحاح ،sanitation and inclusion
وهم  ،Andrés Huesoو ،Rémi Kauppو ،Ada Oko-Williamsو ،Jane Wilburحيﺚ ن ﱢُسقت مساهماتهم من ِق َبل
.Hannah Greig
نأمل بأن تكون هذه الوحدات مفيدة في تعزيز النهﺞ العملي الذي يتيﺢ لكافة أصحاب المصلحة المساهمة في تحقيق
الم ﹾستَدَ ا َمة ).(SDGs
أهداف التنمية ُ

Alette van Leur

Moussa Oumarou

مدير
قسم السياسات القطاعية

مدير
الح ﹾوك ََمة والهيكل الثالﺛي
قسم َ
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مﻘدمة المعهد العربﻲ للصحة والسالمة المهنية
ﹼ
يعتبر توفير المياه ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية حق ًا من حقوق اإلنسان األساسية ،كما تعتبر أمراض اإلسهاالت
والوفيات الناجمة عنها من اآلﺛار الصحية الوخيمة الناجمة عن مرافقها السيﺌة ،وعن نقﺺ المعرفة .وألن أماكن العمل
تمثل محور ًا رﺋيسي ًا في حياة العمال وأصحاب العمل ،فﺈن توفير مرافقها في أماكن العمل يمكن أن يسهم بشكل كبير
الم ﹾستَدَ ا َمة السادﺱ يتعلق بضمان
في تحسين الصحتين المهنية والعامة على السواء .وال ينبﻐي أن ننسى أن هدف التنمية ُ
الم ﹾستَدَ ام.
حصول الجميع على المياه واإلصحاح ،وأن الهدف الثامن يتعلق بضمان العمل الالﺋق والنمو االقتصادي ُ

لقد تضمنت العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والعربية أحكام ًا وبنود ًا كثيرة بشأن توفير المياه ومرافق اإلصحاح
والقواعد الصحية كوسيلة للوقاية من المرض لدى العمال ولرفع معنوياتهم ولتعزيز رفاهم ولزيادة إنتاجيتهم.
نظر ًا ألهمية هذا الدليل المخصﺺ للتدريب الذاتي الصادر عن مكتب العمل الدوليَ ،ي ُس ﹼرنا أن نضع بين أيدي ﹼقراءنا
األعزاء هذا الدليل عله يكون مرجع ًا مفيد ًا راﺋد ًا في هذا المجال ،كما أنه أول إصدار من نوعه للمعهد العربي للصحة
والسالمة المهنية بدمشق في هذا الموﺿوﻉ النوعي.
َح ﱡقق
يشتمل الدليل على أدلة تدريبية لثالﺙ وحدات :المياه واإلصحاح والقواعد الصحية ،وأدلة عمل تتضمن نقاﻁ ت َ
وشرح »لماذا« بعﺾ اإلجراءات ﺿرورية ،و»كيف« يمكن اتخاذ اإلجراءات ،حيﺚ تأتي أدلة العمل تلك بعد األدلة
موجه
التدريبية لوحدات المياه واإلصحاح والقواعد الصحية؛
ويتضمن كل دليل عمل لكل وحدة ﺛالﺛة أد ﹼلة فرعية األول َّ
َّ
موجه للعمال.
موجه ألصحاب العمل والثالﺚ َّ
للحكومات والثاني َّ
تتضمن وحدة المياه ﺛالﺛة أدلة تدريبية بشأن مياه الشرب اآلمنة ،والمياه اآلمنة للقواعد الصحية الشخصية وللقواعد الصحية
في مكان العمل ،وتصريف المياه ومكافحة نواقل األمراض واألخطار المرتبطة بالمياه؛ وتتضمن وحدة اإلصحاح ﺛالﺛة
ِ
والح ﹾمأة البراﺯية ،وإدارة الفضالت الصلبة والتخلﺺ منها؛
العاد َمة
أدلة تدريبية بشأن المرافق الصحية ،وإدارة المياه
َ
وتتضمن وحدة القواعد الصحية خمسة أدلة تدريبية بشأن القواعد الصحية لليدين ،واالغتسال بالدﱡ وﺵ واالستحمام،
للح ﹾيﺾ.
وغسل المالبس ،والقواعد الصحية للﻐذاء ،وإدارة القواعد الصحية َ

الدليل موجه للحكومات وألصحاب العمل وللعمال لجعل أماكن العمل ﺁمنة وصحية و ُمنتِجة عبر تعزيز إﻃار تعاوني
وتنسيقي بينهم ،ومن خالل نهﺞ العمل الالﺋق ،باستخدام األدلة التدريبية وأدلة العمل الواردة في هذا الكتاب الهام.
لتكرمه بمنحنا الموافقة
ختام ًا نجد لزام ًا علينا أن نتوجه بخالﺺ شكرنا وجزيل امتناننا إلى مكتب العمل الدولي في جنيف ﹼ
المستمر ألنشطة المعهد.
والتمويل لترجمة الدليل األصلي الصادر باللﻐة اإلنجليزية ولدعمه
ﹼ

كما نشكر الدكتور بسام أبو الذهب للجهد الذي بذله في ترجمة هذا العمل الهام وله منا كل التقدير.
والله ولي التوفيق.....

القاﺋم بأعمال مدير المعهد

الدكتورﺓ راﻧية رﺷدﻳة
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ﻋامة
مالﺣﻈة ﹼ

يشير مصطلﺢ  WASHالوارد في عنوان الدليل باللﻐة اإلنجليزية إلى ﺛالﺛة تعابير؛ حيﺚ يعتبر حرفا  Wو Aالحرفين األول والثاني من كلمة
 ،Waterوقد قمنا بترجمتها إلى اللﻐة العربية بكلمة »المياه أو الماء«؛ وحرف  Sالحرف األول من كلمة  ،Sanitationوقد قمنا بترجمتها
إلى اللﻐة العربية بكلمة »اإلصحاح«؛ وحرف  Hالحرف األول من كلمة  ، Hygieneوقد قمنا بترجمتها إلى اللﻐة العربية بكلمتي »القواعد
الصحية«؛ حيﺚ اعتمدنا في الترجمة العربية لتلك الكلمات الثالﺙ على ما ورد في النﺺ العربي التفاقيات وتوصيات العمل الدولي التي
أصدرها مكتب العمل الدولي باللﻐة العربية أيض ًا.
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المحتوﻳاﺕ

مﻘدﹼ مة مكتب العمل الدولﻲ
مﻘدمة المعهد العربﻲ للصحة والسالمة
اﻻﺧتصاراﺕ

 .1مدﺧل

ﹺ
ﹶستﺨدم دليل المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ العمل؟
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4

 .3معاﻳير العمل الدولية ومدوﻧاﺕ الممارﺳاﺕ بشﺄﻥ ﺗوﻓير المياﻩ ومراﻓق اﻹﺻحاﺡ
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 .1.2ﻧهﺞ ﺗﻘييﻢ الﺨﻄر
.1.3
.2.3
.3.3
.4.3
.5.3

المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ اﻻﻗتصاد الرﻳﻔﻲ
الح ﹶﻀرﻱ
المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ اﻻﻗتصاد ﹶ
المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ اﻗتصاد ﻗﻄاﻉ الﺨدماﺕ
المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ اﻷﻧشﻄة الﺒحرﻳة واﻷﻧشﻄة ﻓﻲ ﻋرﺽ الﺒحر
المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية بما ﻳتعلق بﺒيﺌة العمل
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 .1مدﺧل
أقرت الجمعية العامة لﻸمم المتحدة في عام  2010بأن توفير المياه
ومرافق اإلصحاح اآلمنة هو حق من حقوق اإلنسان .التزمت جميع
الحكومات في عام  2015بالتوفير الشامل بحلول عام ) 2030الهدف 6
الم ﹾستَدَ ا َمة( .إن الحق بمياه الشرب اآلمنة واإلصحاح والقواعد
للتنمية ُ
الصحية أساسي إلدراﻙ الحق في الصحة والرفاه ،بما في ذلك الحق
في الظروف الصحية المهنية والبيﺌية )االتفاقية الدولية بشأن الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية( .يتضمن ذلك الحق توفير مياه
الشرب اآلمنة ومرافق اإلصحاح المناسبة )األمم المتحدة .(2016
إن النقﺺ في توفير مياه الشرب اآلمنة ومرافق اإلصحاح يحد أيض ًا
من قدرة فقراء الريف على العمل من أجل الخروﺝ من الفقر )مكتب
العمل الدولي  2008التقرير  (IVويعيق المساواة بين الجنسين.
رغم أن هذه الحقوق التي ُأ َّقرت عالمي ًا ،تحدﺙ سنوي ًا حوالي
 400٫000حالة وفاة بسبب األمراض السارية ،وإن العوامل الرﺋيسية
المساهمة القابلة للوقاية هي مياه الشرب ومرافق اإلصحاح والقواعد
الصحية السيﺌة ونقﺺ المعرفة )البرنامﺞ العالمي لتقييم المياه
 .(2016 ،WWAPإن الظروف السيﺌة للمياه واإلصحاح والقواعدالصحية هي سبب شاﺋع لﻸمراض والوفيات عالمي ًا )Uddin et al.,
.(2016; Khanna and Das, 2015; Winter and Barchi, 2016
ﺛمة معرفة محدودة في البلدان متوسطة وقليلة الدخل بشأن المياه
ﹼ
واإلصحاح والقواعد الصحية في المواقع غير المنزلية ،كأماكن
العمل ،وقد أﻇهرت البيانات النادرة المتاحة أن توفير المياه ومرافق
اإلصحاح والقواعد الصحية هو أقل في مواقع أماكن العمل منه في
المواقع المنزلية ) .(Cronk et al., 2015أيض ًا ،لقد أخذ المجتمع
الدولي علم ًا بأهمية اإلصحاح مؤخر ًا فقﻂ.
الم َع َّرﺿة لعدم تو ﹼفر العمل الالﺋق ،السيما
إن المجموعات السكانية ُ
األﻃفال ،والنساء الريفيات ،والفتيات المراهقات ،واألشخاﺹ
الم َو َّﺛقين ،والمتشردين،
الم َع َّوقين ،والعمال المهاجرين غير ُ
ُ
والمجموعات السكانية ناقصة المناعة )مثالً ،األشخاﺹ المتعايشين
مع فيروﺱ العوﺯ المناعي البشري/متالﺯمة العوﺯ المناعي المكتسب
) (HIV/AIDSهم األكثر تأﺛر ًا ويواجهون المخاﻃر األكبر بما يتعلق
بالصحة والسالمة بسبب الظروف السيﺌة للمياه واإلصحاح والقواعد
الصحية في العمل وخارﺝ مكان العمل على السواء.
توفر الوحدة التالية سياسة وإﻃار ًا قانوني ًا دولي ًا من أجل تعزيز ﻇروف
العمل اآلمنة والصحية من خالل توفير المياه ومرافق اإلصحاح
والقواعد الصحية .إن المعلومات ذات الصلة لمكتب العمل الدولي
والمؤسسات األكاديمية بشأن االرتباﻃات بين توفير المياه ومرافق
اإلصحاح والقواعد الصحية ونطاق أحكام المياه واإلصحاح

والقواعد الصحية في اتفاقيات قطاعية مختارة ستُقدَّ م لتوﺿيﺢ
أهميتها ولتوفير فهم أفضل للموﺿوﻉ .سيهيﺊ ذلك الطريق للوحدات
التالية التي ستتناول المهارات التي تحتاﺝ إليها الحكومات والشركاء
االجتماعيون بﻐية تعزيز معايير العمل الدولية بشأن السالمة والصحة
المهنيتين أو االمتثال لتلك المعايير.

ﹺ
ستﺨدم دليل المياﻩ واﻹﺻحاﺡ
 .1.1كيف ﹶﺗ
والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ العمل

صمم إلبالﻍ
إن هذا الدليل هو أداة للتدريب والعمل مع ًا ،وهو ُم َّ
الحكومات وأصحاب العمل والعمال بشأن االحتياجات المتعلقة
بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية في مكان العمل .إن األداة
صممة لتشجيع كافة أصحاب المصلحة على المشاركة في جعل
ُم َّ
ِ
أماكن عملهم ﺁمنة وصحية و ُمنتجة .تتألف األداة من مكونين
أساسيين:
اﻷدلة التدرﻳﺒية  -توفر المعلومات األساسية بشأن توفير المياه ومرافق
اإلصحاح والقواعد الصحية في مكان العمل وتصف األسباب التي
تجعل من أحكام المياه واإلصحاح والقواعد الصحية أساسية من
أجل صحة العاملين ورفاههم .إن من مسؤولية كل فرد الحفاﻅ على
مكان العمل صحي ًا والحفاﻅ على تطبيق القواعد الصحية هناﻙ! لهذا
السبب ،إن هذه األدلة التدريبية ُم َو َّج َهة للحكومات وأصحاب العمل
والعمال على حد سواء لتعزيز موﺿوﻉ المياه واإلصحاح والقواعد
الصحية في العمل ،من خالل التنسيق والتعاون .بعد كل ذلك،
إن المعرفة هي قوة ،وإن ﺿمان إبالﻍ كافة أصحاب المصلحة هو
مفتاح العمل المتضافر .عالوة على ذلك ،من خالل التشاور وتبادل
المعلومات بين الحكومات والشركاء االجتماعيين بشأن المساﺋل
الرﺋيسية للمياه واإلصحاح والقواعد الصحية في العمل ،فﺈنه يمكن
تعزيز الحوار االجتماعي باتجاه أماكن عمل أكثر أمان ًا ،ومجتمعات
أكثر أمان ًا ،واقتصادات أكثر إنتاج ًا.
ُقسم األدلة التدريبية إلى وحدات منفصلة كما يلي:
ت َ
الوحدة  :1المياه

الوحدة  :2اإلصحاح

الوحدة  :3القواعد الصحية
أدلة العمل  -تتوفر في نهاية كل دليل تدريبي ،وهي منفصلة عن بعضها
اعتماد ًا على مسؤوليات الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
َح ﱡقق ،وشرح »لماذا« بعﺾ اإلجراءات
تتضمن أدلة العمل نقاﻁ ت َ
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ﺿرورية ،و»كيف« يمكن اتخاذ اإلجراءات .تزود المربعات التي
تلي قسم »كيف« بنقاﻁ قابلة للتنفيذ ،حيﺚ ينبﻐي أن تؤخذ بعين
االعتبار من أجل الوفاء بنجاح بنقطة الت ََّح ﱡقق ذات الصلة.

ﻧهﺞ متكامل
لقد ُو ﱢﺛقت جيد ًا في الماﺿي المشاكل المتعلقة بالمرض المهني
الناجم عن النقﺺ في توفير المياه ومرافق اإلصحاح والقواعد
الصحية .لقد حان الوقت اآلن لتسريع تنفيذ المبادﺉ الرﺋيسية التي
يمكن أن تصل إلى المجتمعات األكثر حساسية في جميع أنحاء
العالم .إن اإلجراءات المحتملة لتلبية تلك االحتياجات تتطلب
نسقة من ِق َبل الحكومات وحوار ًا اجتماعي ًا فعاالً بين
جهود ًا ُم َّ
الشركاء االجتماعيين على عدة مستويات .لهذا السبب ،فقد ُص ﱢمم
دليل المياه واإلصحاح والقواعد الصحية ليكون أداة َت َع ﱡلم وعمل
لكافة أصحاب المصلحة الستخدامها بالتنسيق .عبر تسليﻂ الضوء
على االرتباﻃات بين مسؤوليات الحكومات وأصحاب العمل
والعمال ،فﺈن األداة ترمي إلى تعزيز إﻃار تعاوني من أجل العمل.

ﹶأ ﹾﺷ ﹾ
رﻙ مﺠموﻋة
ﻗاﺋمة الت ﹶﱠح ﱡﻘق

َح ﱡقق لتقديم اإلرشاد بشأن
يتبع نقاﻁ الت ََّح ﱡقق في أدلة العمل قواﺋم ت َ
َ
مساعدتك في إدراﻙ أفضل
كل إجراء .ترمي قاﺋمة الت ََّح ﱡقق إلى
لالحتياجات والثﻐرات واالهتمامات ،وإلى اتخاذ قرار بشأن
أولويات العمل .توفر قواﺋم الت ََّح ﱡقق خطوة أولى لتخطيﻂ التحسينات
بما يتعلق بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية.

ﹺ
ﹶستﺨدم ﻗواﺋﻢ الت ﹶﱠح ﱡﻘق
كيف ﺗ
إن قاﺋمة الت ََّح ﱡقق بسيطة لكنها هامة لضمان أن كافة أصحاب
المصلحة ُأ ِخذوا بعين االعتبار .باإلمكان تحديد المساﺋل والثﻐرات
المتعلقة بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية في العمل ،ومن ﺛم
يمكن توجيه التخطيﻂ اعتماد ًا على االهتمامات ذات األولوية .فيما
يلي خطوات السـتخدام قاﺋمة الت ََّح ﱡقق:

ُق ﹾم باستنساﺥ عدد كاف من قاﺋمة الت ََّح ﱡقق لكل شخﺺ .تَأكدﹾ أن كل شخﺺ استعرض األدلة التدريبية
وأدلة العمل لفهم األسﺌلة في قاﺋمة الت ََّح ﱡققُ .ق ﹾم بﺈعداد ﺁلة تصوير اللتقاﻁ صور للمواﺿيع ذات االهتمام،
أو لتوﺛيق الممارسات الجيدة .يمكن أن تكون الصور الضوﺋية أدوات ها ﹼمة لتقاسم الممارسات الجيدة
ولﻺيحاء بشأن اإلجراءات.

الﺨﻄوﺓ :2

ﹸﻗ ﹾﻢ بﺈﻋداد المواد

الﺨﻄوﺓ :3

اِ ِ
تخذ القرار بشأن أي مناﻃق في مكان العمل ستؤخذ بعين االعتبار إلجراء جولة فيها .سيكون المردود أكبر
كنت تعمل في منشأة كبيرة.
من خالل التركيز على مجاالت عمل منفصلة إذا ما َ

ﹶﺣدﱢ ﹺد المساﺋل
*
أو مكاﻥ العمل

ﹸﻗ ﹾﻢ بﺈجراﺀ الﺠولة

2

ﻧهﺞ ﺧﻄوﺓ بﺨﻄوﺓ للعمل لكل مﺠموﻋة مﻦ أﺻحاﺏ
المصلحة

َحدﱢ ﹾد مجموعة صﻐيرة من األشخاﺹ الذين لديهم خبرة في الموﺿوﻉ ،لكن يقومون أيض ًا بوﻇاﺋف
مختلفة بﻐية الحصول على مجموعة متنوعة من وجهات النظر .أيض ًا بﺈمكان عدد من األفراد استكمال
يجمعون النتاﺋﺞ مع ًا .يمكن لهذا النهﺞ التشاركي أن يو ﹼفر وجهات نظر مختلفة لما هي
قاﺋمة الت ََّح ﱡقق ،وﺛم َ
االهتمامات الرﺋيسية وأولويات العمل.

الﺨﻄوﺓ :1

الﺨﻄوﺓ :4

تقدم األداة أيض ًا أمثلة للممارسات الجيدة ،والتذكير ،ومراجع لمواد
تدريبية أخرى ،وروابﻂ على الشبكة ) .(WEBيمكن لمجموعات
المقدَّ مة لتعزيز
أصحاب المصلحة الرجوﻉ إلى المعلومات ُ
استخدام األداة.

*

اِ ِ
مﺾ وقت ًا أﺛناء الجولة في منطقة العمل مع األخذ بعين االعتبار كل نقطة في قاﺋمة الت ََّح ﱡققَ .د ﱢو ﹾن مالحظات
تفصيلية واِ ِ
لتقﻂ الصور الضوﺋية عند الحاجةُ .ق ﹾم بطرح األسﺌلة على األشخاﺹ في المنطقة للحصول على
فهم أفضل بشأن المخاوف المحتملة.
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الﺨﻄوﺓ :5

ﹸﻗ ﹾﻢ باﺳتكماﻝ ﻗاﺋمة
الت ﹶﱠح ﱡﻘق

الﺨﻄوﺓ :6

ﹸﺧ ﹾذ بعيﻦ اﻻﻋتﺒار
اﻻﻗتراﺣاﺕ

الﺨﻄوﺓ :7

ﺗﻔق ﻋلﻰ ﺗرﺗيب
اﹺ ﹾ
اﻷولوﻳاﺕ

الﺨﻄوﺓ :9

ﹶﺿ ﹾﻊ ﺧﻄة ﻋمل

ُخ ﹾذ بعين االعتبار ما تعلمته في األدلة التدريبية وأدلة العمل لتوجيه أفكارﻙ واقتراحاتك من أجل
التحسينات أو التﻐيير؛ َد ﱢونﹾها في المربع المخصﺺ لذلك.
كر بشأن أهمية النقاﻁ المختلفة في قاﺋمة الت ََّح ﱡقق .اِ ﹾ
تخذ قرار ًا بشأن المساﺋل التي تشكل الخطر األكبر
َف ﹾ
وينبﻐي لذلك أن تؤخذ بعين االعتبار كأولويات للعملَ .ﺿ ﹾع إشارة عند مربع »أولوية« من أجل هذه
المساﺋل.

اﹺ ﹾ
ﺗﺨذ ﻗرار ﹰا بشﺄﻥ
اﻷولوﻳاﺕ

الﺨﻄوﺓ :8

َﺿ ﹾع إشارة »✓« عند كلمة »نعم« أو »ال« استناد ًا إلى الجولة التي أجريتها .يعني وﺿع اإلشارة عند كلمة
ِ
َذكر أنه داﺋم ًا يمكن تحسينه! َﺿ ﹾع في االعتبار أن الظروف قد تتﻐير
»نعم« أن اإلجراء ُاتﱡخ َذ .رغم ذلك ،ت ﹾ
وﺛمة حاجة إلى االنتباه .ﺛمة
أيض ًا مع مرور الزمن .يعني وﺿع اإلشارة عند كلمة »ال« أن اإلجراء لم ُيتَّخذ ﹼ
حاجة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق هذه النقطة.

ﹾ
تفق مع مجموعتك على
الحﻆ شتى النقاﻁ في قاﺋمة الت ََّح ﱡقق حيﺚ ُو ِﺿعت إشارة في مربع »أولوية« .اِ ﹾ
ﹾ
وناقﺶ كيف يمكن اتخاذ اإلجراءات.
ترتيب األولويات

ﹾ
وحدﱢ ِد المسؤوليات مع
ناقﺶ مع مجموعتك كيفية التعامل بكفاءة مع ترتيب األولوياتَ .ﺿ ﹾع جدوالً ﺯمني ًا َ
ِ
أهداف قابلة للتحقيق .اﺿم ﹾن أن كافة أعضاء المجموعة فهموا خطة العمل ُوﺿ ﹾعها موﺿع التنفيذ.

*
الموا َءمة وفق ًا لذلك.
قد ال تتطلب بعﺾ نقاﻁ قاﺋمة الت ََّح ﱡقق ،السيما من أجل الحكومات ،إجراء جولة وينبﻐي ُ

َ
َ
أداتك ويجب أن تكون ذات
لوﺿعك  -إنها
واﺋم نقاﻁ الت ََّح ﱡقق وفق ًا
هامة :من فضلك ﹾ
مالﺣﻈة ﹼ
َ
بوﺿعك.
صلة
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 .2المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ مكاﻥ العمل :ﻧهﺞ
العمل الالﺋق
ﹼ
يلخﺺ العمل الالﺋق تطلعات األشخاﺹ في حياتهم المهنية .إنه
ينطوي على فرﺹ للعمل المنتﺞ ويوفر دخ ً
ال عادالً ،واألمان في
مكان العمل والحماية االجتماعية لﻸسر ،وﺁفاق ًا أفضل للتطوير
الشخصي واالندماﺝ االجتماعي ،وحرية لﻸشخاﺹ للتعبير عن
اهتماماتهم ،وتنظيم المشاركة في القرارات التي تؤﺛر على حياتهم،
وتكافؤ الفرﺹ والمعاملة لكافة النساء والرجال.

لقد كان تعزيز ﻇروف العمل اآلمنة والصحية هدف ًا أساسي ًا لمنظمة
العمل الدولية منذ تأسيسها في عام  .1919لقد َﻃ َّورت المنظمة
مجموعة ها ﹼمة من الصكوﻙ الدولية والوﺛاﺋق التوجيهية لمساعدة
الحكومات والشركاء االجتماعيين في تعزيز قدراتها للوقاية من
المخاﻃر واألخطار في مكان العمل وإدارتها .في عام  ،2016دعا
قرار مؤتمر العمل الدولي بشأن العمل الالﺋق في سالسل التوريد
العالمية الحكومات لتنفيذ تدابيرها لتحسين السالمة والصحة
المهنيتين لكافة العاملين ،بما في ذلك سالسل التوريد العالمية،
مع ﺯيادة اإلنتاجية .يجب على العمال بدورهم أن يمارسوا دور ًا
ها ﹼم ًا في إدراﻙ احتياجاتهم المتعلقة بالمياه واإلصحاح والقواعد
الصحية ،وفي مراقبة بيﺌة عملهم.
إن تعزيز إنتاجية العامل هو حجة مركزية ألحكام المياه واإلصحاح
والقواعد الصحية في مكان العمل .قــدرت منظمة الصحة
العالمية ) (WHOأن االستثمارات في اإلصحاح تحقق عاﺋدات
اقتصادية مقدارها أربعة أﺿعاف في ارتفاﻉ مستوى الصحة
وﺯيــادة اإلنتاجية .على سبيل المثالُ ،ين ِﹾقﺺ الت ﹾَّجفاف القدرة
البدنية والعقلية سريع ًا ،وبالتالي تتناقﺺ اإلنتاجية ويزداد خطر
الحوادﺙ .ﺛمة َب ﱢينَة متزايدة بأنه يمكن حتى للت ﹾَّجفاف الخفيف أن
يمارﺱ دور ًا في األمراض المختلفة وأن يحد من خطر األمراض
المختلفة ).(Manz, 2007
أﻇهر تحليل ميتا لدراسات تشمل  27بلد ًا أفريقي ًا أن »اﺯدياد معدل
توفير مياه الشرب يزيد كثير ًا من معدل نمو اإلنتاجية الزراعية«
ألن صحة العاملين أصبحت أفضل وتناقﺺ الزمن الذي يحتاجه
العاملون لجلب المياه ).(Kiendrebeogo, 2012
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في فييتنام ،فعلت بعﺾ المصانع بصورة أفضل عندما تجاوﺯت
مجرد تجنب الظروف المرتبطة بالمصانع الم ِ
ستﻐلة للعمال وبدالً
ُ
من ذلك خلقت مكان عمل مريﺢ بيﺌي ًا ويمنﺢ الثقة ،بما في ذلك
الرﺿا بسبب وجود المياه وغرف الراحة .لقد كانت الربحية أعلى
بمقدار  7.6بالمﺌة حيﺚ عبر العاملون عن ارتياح أكبر بسبب
وجود المياه ،وتحقيق جودة الهواء ،وغرف الراحة ،والمقاصف
والخدمات الصحية التي قدمها المصنع ،مع االحتفاﻅ بعوامل
أخرى ﺛابتة .(ILO 2015c Brown et al., 2015) .تساعد هذه
التدابير العاملين على استعادة الطاقة خالل أيام العمل الطويلة،
واﺯدياد اإلنتاجية ،وتناقﺺ التعب واألمراض المرتبطة بالعمل
والﻐياب عن العمل.
أدى تركيب سبعة ُم َب ﱢردات للمياه بتكلفة متواﺿعة إلى اﺯدياد كبير في
مستوىاالنتباهلدىالعاملينوكفاءتهم،ونجمعنذلكعاﺋداتفيأداء
 300عامل في مصنع  Confection et Emballagesبهايتي عوﺿت
الم َب ﱢردات ).(Di Martino et al., 2003
بمقدار كبير عن تكلفة ُ
وجد المركز االستشاري الروسي  -البريطاني في روسيا أن تركيب
ُم َر ﱢشﺢ تجاري على الصنبور في المطبﺦ الصﻐير في المكتب الصﻐير
ﺯود بالمياه بتكلفة أقل بمقدار 10بالمﺌة من تكلفة المياه المعبأة
بالقوارير ).(Wanjek, 2005
إن الكثير من المناقشات العامة التفاقيات منظمة العمل الدولية
س ﹼلﻂ الضوء على أهمية األحكام المتعلقة بالمياه واإلصحاح
والقواعد الصحية كوسيلة لزيادة اإلنتاجية عبر تقليل األمراض
المنقولة بنواقل األمــراض :على سبيل المثال ،اتفاقية القواعد
الصحية )التجارة والمكاتب() 1964 ،رقم (120؛ واتفاقية السالمة
والصحة في الزراعة) 2001 ،رقم  .(184ﺛمة عوامل أخرى تدعم
تعزيز توفير المياه ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية؛ على سبيل
للح ﹾيﺾ تدعم
المثال ،إن المرافق الجيدة إلدارة القواعد الصحية َ
صحة العامالت وكرامتهن ومشاركتهن .(Sommer et al., 2016
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 .1.2ﻧهﺞ ﺗﻘييﻢ الﺨﻄر
»القواعد الصحية في العمل هي علم ترقب وتمييز وتقييم والتحكم
بالمخاﻃر الناشﺌة في العمل أو عنه ،والتي يمكن أن تضر بصحة
العاملين ورفاههم ،مع األخذ بعين االعتبار أيض ًا األﺛر الممكن
على المجتمعات المحيطة والبيﺌة العامة« ) .(Weber, 2011من
خالل هذا التعريف ،فﺈنه من الواﺿﺢ أنه ينبﻐي للممارسات السديدة
للسالمة والصحة المهنيتين أن تستند إلى فهم لﻸخطار في مكان
العمل ،وبدورها ينبﻐي أن ُين َظر إلى الوقاية على أنها االستراتيجية
المركزية لحماية العاملين ،باإلﺿافة إلى المجتمع األوسع.
ﺛمة أداة رﺋيسية روجت لها منظمة العمل الدولية إلدارة السالمة
والصحة المهنيتين في مكان العمل ،أال وهي تقييم الخطر باستخدام
المخطﻂ التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم بالخطر .إن المبادﺉ
التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن ُن ُظم إدارة السالمة والصحة
المهنيتين ) (2001والحقيبة التدريبية لمنظمة العمل الدولية بشأن
تقييم الخطر وإدارته في مكان العمل للمنشﺂت صﻐيرة ومتوسطة
الحجم ) (2013توفر إرشــاد ًا بشأن تدابير التحكم األساسية
الالﺯمة لتحسين ﻇروف العمل من أجل حماية أفضل لصحة العامل
وسالمته .يتضمن تقييم الخطر المتعلق بالسالمة والصحة في مكان
العمل فحص ًا دقيق ًا لما يمكن أن يسبب إصابة أو اعتالالً صحي ًا
للعمال.
يعتبر المخطﻂ التسلسلي الهرمي إلجراءات التحكم ،وهو إﻃار
ؤسس دولي ًا للوقاية من مخاﻃر السالمة والصحة ومكافحتها عبر
ُم َّ
روجتها منظمة العمل الدولية ،أن
تحديد التدخالت الف ﹼعالة التي ﹼ

التدخل األكثر فعالية هو اإلﺯالة التا ﹼمة للمخاﻃر .يتضمن المخطﻂ
التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم باألخطار ستة تدابير ،وهي حسب
األولوية كما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

إﺯالة المخاﻃر أو استبدالها
األدوات ،والمعدات ،والتكنولوجيا ،واإلجراءات
الهندسية
ﻃراﺋق العمل اآلمنة
القواعد الصحية والرعاية
معدات الوقاية الشخصية
المراقبة الصحية/الطبية

لتدابير التحكم بالخطر المتعلقة بالﻘواﻋد الصحية والرﻋاﻳة أهمية
متميزة بما يتعلق بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية بﻐية تعزيز
الرعاية في مكان العمل .في تقييم الخطر ،يجب على أصحاب
المصلحة أن ُيق ﱢيموا ويقرروا عما إذا مرافق القواعد الصحية
والرعاية كافية للتعامل مع األخطار الناجمة عن المخاﻃر في مكان
العمل .إن األهم من ذلك هو أن هذه التدابير ال تهدف إلى الوقاية
من المخاﻃر فحسب ،لكن أيض ًا تحد من ﺁﺛارها ،باإلﺿافة إلى
تعزيز رفاه العامل بﻐية ﺯيادة اإلنتاجية .يتضمن الجدول التالي بعﺾ
األمثلة في فﺌات واسعة التي يمكن أن تساعد في عملية تصميم
أدوات التدريب بما يتعلق بمبادﺉ المياه واإلصحاح والقواعد
الصحية.

© UN Photo/Kibae Park
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ﻃرﻳﻘة الوﻗاﻳة/التحكﻢ بالمﺨاﻃر
المتعلﻘة بالمياﻩ واﻹﺻحاﺡ
والﻘواﻋد الصحية
اﻹﺯالــة
اﻻﺳتﺒداﻝ

أمﺜلة ﻋلﻰ التدﺧالﺕ
ُادمﺞِ التوفير اآلمن والكافي ،وبكرامة ،للمياه ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية في تصميم موقع
العمل

الم َع َّوقين
َص ﱢم ِم التوفير اآلمن للمياه ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية لﻸشخاﺹ ُ
ﺯل ﹾ
َأ ﹾ
وو ﹾفر مصادر مياه الشرب اآلمنة
/قلل من المشروبات قليلة القيمة التﻐذوية َ

إمدادات المياه باألنابيب إلى المباني

تقنيات وأجهزة مختلفة عالية و/أو منخفضة التكنولوجيا لتنقية المياه

ﺇجراﺀاﺕ التحكﻢ الهندﺳية

َو ﹾفر وساﺋل َن َّقا َلة لمياه الشرب ،أو ُم َب ﱢردات المياه ،أو نوافير المياه
الم َع َّرﺿين للحرارة
َو ﹾفر أنظمة إِ َ
ماهة مستمرة وال تُستخدَ م فيها اليدان للعاملين خارﺝ المباني ُ
الم َح َّسنَة أﺛناء تشييد المراحيﺾ(.
َح ﱢس ﹾن مرافق اإلصحاح )مثالً ،اإلجراءات الهندسية ُ

َخصﺺ فواصل أﺛناء العمل للراحة واِ ِ
تخذ الترتيبات لعدم إلﻐاء تلك الفواصل
ﱢ ﹾ

ﺇجراﺀاﺕ التحكﻢ اﻹدارﻳة

َﺿ ﹾع قواعد/ﺁليات لﻐرف االستحمام والمراحيﺾ لحماية الخصوصية
َو ِفر التدريب والمعلومات حول الوعي بشأن القواعد الصحية للمشرفين والعاملين على السواء

سس ممارسات الترتيب والنظافة ،بما في ذلك تنظيف وصيانة المرافق الصحية وأماكن الطهي ومرافق
َأ ﹾ
الرعاية ،ومناﻃق تﻐيير المالبس ،ومساكن العاملين المؤقتين
َو ﹾفر مرافق لالغتسال والمرافق الصحية

الﻘواﻋد الصحية والرﻋاﻳة

معداﺕ الوﻗاﻳة الشﺨصية
والمالبﺲ الواﻗية

الم َل َّو َﺛة ومعدات الوقاية الشخصية في مكان مناسب وال تسمﺢ للعمال بأخذها إلى
َخزﱢ ﹾن مالبس العمل ُ
مناﺯلهم

الم َل َّوﺛة
َو ﱢف ﹾر مرافق لﻐسل المالبس بﻐية تنظيف مالبس العمل ُ
َو ِفر المياه النظيفة

َو ﱢف ِر القفاﺯات والمﺂﺯر ومعدات الوقاية األخرى من أجل قواعد صحية أفضل
ِ
اِ
ستخد ﹾم مالبس منفصلة في العمل في حال وجود إمكانية نقل التعرض من مكان العمل إلى المنزل

إن الطريقة األفضل إلﺯالة المخاﻃر هي مراعاة الجوانب المتعلقة
بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية اآلمنة والمناسبة باكر ًا أﺛناء
مرحلة تصميم مكان العمل .يمكن أﺛناء مرحلة التصميم التخطيﻂ
للم َع َّوقين
لتوفير المياه ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية ُ
بدني ًا ،وللمرافق الصحية مع مراعاة نوﻉ الجنس ،ولمساﺋل حماية
الخصوصية ،ولجوانب أخرى )Asfaw et al., 2016; MacLeod

6

 .(et al., 2014من األمثلة المتعلقة بالمياه واإلصحاح والقواعد
الم َّ
حالة
الصحية »لالستبدال« هو استبدال مشروبات المياه الﻐاﺯية ُ
بالسكر بمياه الشرب اآلمنة ) .(Davy et al., 2014إن »إجراءات
التحكم الهندسية« هي أجهزة أو معدات تقي من المخاﻃر المتعلقة
بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية أو تتحكم بتلك المخاﻃر.
وتشير »إجــراءات التحكم اإلداريــة« إلى سياسات موقع العمل
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وممارساته التي تهدف إلى التحكم بالمخاﻃر والتعرﺿات المتعلقة
بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية ،كتنظيف وتخزين معدات
الوقاية الشخصية والمالبس الواقية التي توفر حاجز ًا بين العامل
ومبيدات اآلفات .إن مبادﺉ المياه واإلصحاح والقواعد الصحية
ذات صلة على وجه الخصوﺹ بالصيانة المالﺋمة لمعدات الوقاية
الشخصية ،باإلﺿافة إلى اإلﺯالة الف ﹼعالة للتلوﺙ بعد االستخدام
للحد من خطر التعرﺿات الخطرة للعمال ولعاﺋالتهم )في شكل
»التعرﺿات المنقولة إلى المنزل«( .إن مدونة الممارسات الصادرة
عن مكتب العمل الدولي بعنوان »Safety and Health in
)) Agriculture» (2011أصدر المعهد العربي للصحة والسالمة
المهنية بدمشق الترجمة العربية لهذه المدونة بعنوان السالمة
والصحة في الزراعة ،وهي متاحة على موقع المعهد (2014 ،تعزﺯ
الترتيب والتنظيف الجيدين كوسيلة لزيادة اإلنتاجية عبر تقليل الزمن
الضاﺋع بسبب اإلصابات واألمراض.

إن عملية تحديد المخاﻃر المتعلقة بالمياه واإلصحاح والقواعد
الصحية أﺛناء جوالت التفتيﺶ على موقع العمل يمكن أن ترشد إلى
بعﺾ التدابير ،كتوفير مياه الشرب اآلمنة ،والمراحيﺾ التي تراعي
نوﻉ الجنس والخصوصية والكرامة ،وأماكن غسل اليدين ،ومرافق
اإلصحاح )مث ً
ال أماكن االستحمام بــاألَ ﹾدواﺵ ،خزاﺋن المالبس
الشخصية( ،ومرافق الرعاية )المطابﺦ ،المقاصف ،مناﻃق الراحة(،
باإلﺿافة إلى ترتيب بيﺌة العمل يمكن أن تساعد أيض ًا في كشف
عوامل تنظيمية أقل وﺿوح ًا ،كسياسات وممارسات موقع العمل
المتعلقة بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية ،والفواصل أﺛناء
العمل في غرف الراحة ،وساعات العمل ،واآلليات التعويضية التي
ُقصر فواصل الراحة أﺛناء العمل )مثالً ،األجر على أساﺱ
يمكن أن ت ﱢ
القطعة مقابل األجر على أساﺱ الساعة(.

 .3معاﻳير العمل الدولية ومدوﻧاﺕ الممارﺳاﺕ بشﺄﻥ المياﻩ
ومراﻓق اﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية

منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية عند الضرورة .باإلﺿافة
إلى ذلك ،يمكن الشروﻉ في إجراءات تقديم البيانات والشكاوى
ﺿد البلدان في حال انتهاﻙ االتفاقية التي َصدَّ قت عليها).(1

يشرح أحد المنشورات الحديثة الصادرة عن منظمة العمل الدولية
معايير العمل الدولية على النحو التالي:
معايير العمل الدولية هي صكوﻙ دولية تضعها الهيﺌات المكونة
لمنظمة العمل الدولية )الحكومات وأصحاب العمل والعمال(،
حيﺚ تحدد المبادﺉ والحقوق األساسية في العمل؛ وهي إما
اتفاقيات ،وهي معاهدات ُم ﹾل ِز َمة قانوني ًا يمكن أن تُصدﱢ ق عليها
الدول األعضاء؛ أو توصيات ،وهي تُستخدَ م كمبادﺉ توجيهية
غير ُم ﹾل ِز َمة .في حاالت كثيرة ،تضع االتفاقية المبادﺉ األساسية
التي يتعين على البلدان التي َصدَّ قت عليها أن تنفذها ،في حين
أن التوصية ذات الصلة باالتفاقية تكمل االتفاقية عبر توفير مبادﺉ
توجيهية أكثر تفصي ً
ال بشأن كيف يمكن تطبيق االتفاقية .يمكن
أيض ًا أن تكون التوصية مستقلة ،أي غير مرتبطة بأي اتفاقية.

يضع االتفاقيات والتوصيات ممثلو الحكومات وأصحاب
العمل والعمال وتُعتَمد في مؤتمر العمل الدولي السنوي
لمنظمة العمل الدولية .ما أن ُيعتَمد المعيار )االتفاقية أو
التوصية( ،فﺈن الدول األعضاء ُم ﹾلزَ َمة بموجب دستور منظمة
العمل الدولية بتقديمه إلى سلطتها المختصة )البرلمان عادة(
للنظر بالموﺿوﻉ؛ أي في حال االتفاقية ،النظر من أجل التصديق
عليها .إذا ما َصدَّ قت الدولة العضو على االتفاقية ،فﺈن نفاذها
في تلك الدولة يبدأ عموم ًا بعد سنة من تاريﺦ التصديق .تلتزم
البلدان التي َصدَّ قت بتطبيق االتفاقية في القانون والممارسات
الوﻃنية وباإلبالﻍ عن تطبيقها بفواصل ﺯمنية منتظمة .توفر

تحتوي اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالسالمة والصحة
المهنيتين أحكام ًا من أجل توفير مياه الشرب اآلمنة ومرافق اإلصحاح
والقواعد الصحية .واحدة من االعتبارات األولى لتوفير إمدادات كافية
بمياه الشرب اآلمنة للعاملين هي في توصية مرافق الرعاية1956 ،
)رقم  ،(102التي تحدد المبادﺉ التوجيهية لتأسيس المقاصف،
وقاعات تناول الطعام ،والمرافق األخرى المتعلقة بالطعام والراحة.
المقدَّ مة على األقل »اإلمداد الكافي بالمياه
ينبﻐي أن تشمل المرافق ُ
النقية الصالحة للشرب« .اعتمدت عدة اتفاقيات هذه العبارات
بوصفها شرﻃ ًا أدنى للمرافق المالﺋمة المتعلقة بالرعاية واإلقامة،
رغم أنها تختلف تبع ًا لنوﻉ إمدادات المياه ومكانها ،مما يؤكد أهمية
الوصول إليها بسهولة ويعكس تنوﻉ القطاعات االقتصادية .ينبﻐي أن
تتكيف هذه التدابير مع القوانين أو اللواﺋﺢ الوﻃنية.
ُعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين،
ت ﱢ
) 1981رقم  (155تعبير الصحة في عالقتها بالعمل كما يلي »الصحة
مجرد عدم وجود مرض أو عجز ،فالتعبير يشمل أيض ًا العناصر
ليست ﹼ
البدنية والعقلية التي توﺛر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسالمة

)(1

ILO 2014b: 15
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والقواعد الصحية في العمل« .هذا التعريف بالﻎ األهمية بالنسبة
ألحكام توفير المياه اآلمنة ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية،
السيما بسبب وجود نقﺺ في التمييز الواﺿﺢ بين بيﺌة العمل والبيﺌة
المعيشية للعاملين في بعﺾ القطاعات ،كالمناجم أو الزراعة.

تكملها فتسدي النصﺢ للدول األعضاء كي »تأخذ في االعتبار
صكوﻙ منظمة العمل الدولية ذات الصلة باإلﻃار الترويجي للسالمة
والصحة المهنيتين ،الواردة في المرفق لهذه التوصية« ،أﺛناء صياغة
البرنامﺞ الوﻃني أو استعراﺿه.

توفر توصيتها )رقم  (164مؤشرات أكثر دقة بشأن المرافق الصحية
واألحكام المتعلقة بمياه الشرب» .تنفيذ ًا للسياسة المشار إليها في
المادة  4من االتفاقية ،ينبﻐي اتخاذ التدابير المالﺋمة ،مع مراعاة
مختلف فروﻉ النشاﻁ االقتصادي وأنواﻉ العمل ،وكذلك مبدأ
إعطاء األولوية للقضاء على المخاﻃرة في مهدها« ،من ﺿمنها
»التجهيزات الصحية ،ومرافق المياه ،وأماكن تبديل وحفﻆ الثياب،
وتوفير مياه الشرب ،وأي مرافق مفيدة أخرى مرتبطة بالسالمة
والصحة المهنيتين«.

إن توصية خدمات الصحة المهنية) 1985 ،رقم  (161التي تكمل
اتفاقية خدمات الصحة المهنية) 1981 ،رقم  (161ألزمت إدارات
الصحة المهنية بـِ »أن تشرف على اإلنشاءات الصحية وعلى غيرها
من المرافق المخصصة للعمال ،كمياه الشرب ،والمقاصف،
والمساكن ،عندما يكون صاحب العمل هو الذي يوفرها« )البند 8
)ب(( .وإن اتفاقية حق التنظيم والمفاوﺿة الجماعية) 1949 ،رقم
 (98بدورها تعزﺯ استخدام ﺁليات التفاوض لتأسيس ﻇروف العمل.

تنﺺ اتفاقية اإلﻃار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين2006 ،
)رقم  (187على واجب عام للدول األعضاء على »تشجيع إجراء
التحسينات المستمرة على السالمة والصحة المهنيتين ،للوقاية من
اإلصابات واألمراض والوفيات المهنية ،وذلك بوﺿع سياسات
وﻃنية ونظام وﻃني وبرنامﺞ وﻃني بالتشاور مع المنظمات األكثر
تمثي ً
ال ألصحاب العمل وللعمال« .أما توصيتها رقم  197التي

وافقت لجنة صياغة اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين1981 ،
)رقم  (155على أنه من الضروري إدراﺝ الحقوق والواجبات
بما يتعلق بالوقاية من المخاﻃر المهنية والتحكﹼم بها؛ لهذا السبب
ألزمت االتفاقية بترتيبات للعاملين للتعاون في الوفاء بااللتزامات
التي تقع على عاتق صاحب العمل .توفر التوصية المقابلة )رقم
 (164باإلرشاد بشأن ﺿمان أن العاملين مهتمون بسالمتهم وسالمة
اآلخرين ،ويمتثلون للتعليمات واإلجراءات ،ويستخدمون وساﺋل
السالمة ومعدات الوقاية على نحو صحيﺢ ،وي َب ﱢلﻐون عن األوﺿاﻉ
الخطرة والحوادﺙ أو أي إصابة.
يتضمن عدد من االتفاقيات والتوصيات أحكام ًا محددة لحماية
السكان .على سبيل المثال ،تنﺺ توصية السالمة والصحة في
المناجم) 1995 ،رقم  (183على ما يلي» :ينبﻐي إيالء االعتبار
الواجب للتأﺛير الممكن ألنشطة التعدين على البيﺌة المحيطة وعلى
سالمة الجمهور .ويتضمن ذلك بوجه خاﺹ التحكم في أي هبوﻁ
أو اهتزاﺯات أو ملوﺛات ﺿارة في المياه أو الهواء أو التربة ،واإلدارة
الف ﹼعالة والمأمونة للنفايات الدقيقة وإصالح مواقع التعدين«.
إلى جانب هذه الصكوﻙ ،اعتمد مكتب العمل الدولي مدونات
الممارسات التي يقترحها خبراء تسميهم ا لدول األﻃراف ومنظمات
العمال وأصحاب العمل .فيما يلي المدونات ذات الصلة بدراستنا..

© Parker D.
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 بقدر اإلمكان  -من األمراض المرتبطة بالمياه واإلصحاح لكافةأولﺌك العاملين في كل قطاﻉ أو الذين يعملون مع المواد الخطرة.
على سبيل المثال ،إن مدونة الممارسات بعنوان Safety and
)) Health in Agriculture (2011أصدر المعهد العربي للصحة
والسالمة المهنية بدمشق الترجمة العربية لمدونة الممارسات تلك
بعنوان السالمة والصحة في الزراعة ،2014 ،وهي متاحة على موقع
المعهد( تقترح أنه ينبﻐي أن تتضمن سياسات السالمة والصحة
المهنيتين ترتيبات للتواصل مع السلطات المسؤولة عن التزويد
بالمياه .كما أن مدونة الممارسات بعنوان Ambient factors in
) the workplace (2001أيض ًا ت ِ
ُلزم أصحاب العمل المسؤولين
عن سالمة العاملين وصحتهم ،وتحﺚ على مشاركة العمال في
القرارات بشأن السالمة والصحة المهنيتين .إنها تتضمن توصيات
عملية ألولﺌك المسؤولين عن السالمة والصحة المهنيتين في كل
مجال من مجاالت النشاﻁ.

Safety and health in the construction of fixed
offshore installations in the petroleum industry
)(1981

1.

)Safety in the use of asbestos (1984

2.

)Safety and health in coal mines (1986

3.

Radiation protection of workers (ionizing
)radiations) (1987

4.

)Safety and health in forestry work (1998

5.

)Prevention of major industrial accidents (1991

6.

)Safety and health in opencast mines (1991

7.

)Safety and health in construction (1992

8.

)Safety in the use of chemicals at work (1993

9.

لقد اتبع العديد من الدول األعضاء في كافة األقاليم تلك التوصيات،
بما في ذلك األحكام المتعلقة بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية
في دساتيرها وقوانينها ولواﺋحها ،ويتضمن الكثير من االتفاقات
الجماعية نصوص ًا تعالﺞ القضايا المتعلقة بالمياه واإلصحاح
والقواعد الصحية .باإلﺿافة إلى ذلك ،أعلن مجلس السوق
المشتركة ألمريكا الجنوبية ) (Mercosurفي عام  2001حق
العمال بتوفير إمدادات المياه ومعدات الوقاية الشخصية وغرف
االستحمام في مكان العمل ).(ILO, 2006-2012

13. ILO code of practice on HIV/AIDS and the world
)of work (2001

ستناقﺶ هذه الوحدة االتفاقيات ذات الصلة الــواردة في مرفق
التوصية رقم  197التي تسعى إلى تحسين ﻇروف العمل في قطاعات
اقتصادية محددة ،كما تحتوي على أحكام بشأن التعامل مع المواد
الخطرة وتصف األقسام الفرعية التي تليها قطاعات محددة وتبين
لماذا المياه واإلصحاح والقواعد الصحية هي مساﺋل ذات أهمية
بالنسبة للعمال العاملين فيها .ويلخﺺ الجدول الوارد في نهاية هذه
الوحدة األحكام ذات الصلة للصكوﻙ المذكورة.

10. ILO code of practice for Recording and
notification of occupational accidents and
)diseases (1995
)11. Ambient factors in the workplace (2001
12. Safety in the use of synthetic vitreous fibre
)insulation wools (2001

14. Safety and health in the non-ferrous metals
)industries (2003
)15. Safety and Health in Ports (2005
16. Safety and health in the iron and steel industry
)(2005
17. Safety and health in underground coalmines
)(2006

.18

)18. Safety and health in Agriculture (2011

السالمة والصحة في الزراعة )) (2001أصدر المعهد
العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق الترجمة
العربية لهذه المدونة بعنوان :السالمة والصحة في
الزراعة ،2014 ،وهي متاحة على موقع المعهد(

توفر مدونات الممارسات تلك إرشاد ًا لتطبيق االتفاقيات والتوصيات
المقابلة ،السيما بما يخﺺ المحافظة على صحة العاملين والوقاية

 .1.3المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية
ﻓﻲ اﻻﻗتصاد الرﻳﻔﻲ
ال يزال التوفير المنصف والموﺛوق به والشامل للمياه ومرافق
اإلصحاح بعيد المنال في كثير من المناﻃق الريفية .إن التوفير
المحدود للمياه اآلمنة هو سبب القاﺋمة الطويلة لﻸمراض المتعلقة
بالمياه التي تعيق إنتاجية أعضاء المجتمع )ُ .(ILO, 2015dت ﹾل ِزم
التشريعات في بلدان كثيرة أصحاب العمل بتوفير وساﺋل الراحة
األساسية ،بما في ذلك مياه الشرب ومرافق اإلصحاح ،للعاملين
الزراعيين؛ وينبﻐي توفيرها ،في بعﺾ البلدان ،ألفراد عاﺋالت
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العمال ) .(ILO, 2000aونتيجة لذلك ،تنﺺ المادة  19من
االتفاقية رقم  184على ما يلي» :تقرر القوانين واللواﺋﺢ الوﻃنية
أو السلطة المختصة ،بعد التشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب
العمل وللعمال المعنيين:
أ( توفير مرافق رعاية مالﺋمة بدون أي تكلفة على العامل؛ و

ﺏ( المعايير الدنيا إلقامة العمال الذين تتطلب ﻃبيعة العمل أن
يقيموا على أساﺱ مؤقت أو داﺋم في المنشأة«.
توﺿﺢ حافظ ُة منظمة العمل الدولية لمذكرات توجيه السياسات
النهﺞ الشامل لمنظمة العمل الدولية لتعزيز العمل الالﺋق في
َ
االقتصاد الريفي وتجمع مجموعة واسعة من الصكوﻙ واألدوات
التي ُﻃ ﱢورت على مدى السنوات الماﺿية .إن هدف حافظة توجيه
السياسات هو تقديم إرشاد إلى راسمي السياسات والشركاء
االجتماعيين وأصحاب المصلحة الرﺋيسيين اآلخرين بشأن وﺿع
السياسات واالستراتيجيات والبرامﺞ الريفية التي تعالﺞ بفعالية
مساﺋل االستخدام والمساﺋل المرتبطة بالعمل وتحدد أولوياتها.

 .1.1.3ا ﹺ
ﻹ ﹾجهاد الحرارﻱ والت ﹾﱠﺠﻔاﻑ ﻓﻲ الﺰراﻋة

وفترات للراحة مبرمجة ﺯمني ًا ،ومناجل أفضل أرغونومي ًا )تالﺅمي ًا(،
واستراتيجيات تتسم بالكفاءة ،حيﺚ ُﻃ ﱢب َقت الدراسة على ستين من
العاملين في تقطيع قصب السكر .وكان هدفها الحد من ِ
اإل ﹾجهاد
َّج َفاف دون انخفاض اإلنتاجية )Bodin et al.,
الحراري والت ﹾ
 .(2016في حين أن اإلنتاﺝ اﺯداد بمقدار  43بالمﺌة ،أي أكثر من
مجموعات التقطيع األخرى ،فﺈن استهالﻙ المياه اﺯداد بين العمال
بنسبة  25بالمﺌة فقﻂ وانخفﺾ تواتر ﻇهور األعراض .توصي منظمة
العمل الدولية إجراء تحسينات فورية من خالل العمل الجماعي،
بما في ذلك مرافق الرعاية )من ﺿمنها المياه واإلصحاح والقواعد
الصحية( وتنظيم العمل ).(ILO, 2014a
استقصت منظمة العمل الدولية صيادي األسماﻙ في تايالند ،وقد
أدى االستقصاء إلى استنتاﺝ مماﺛل ،حيﺚ أن  10بالمﺌة من صيادي
األسماﻙ الذين شملهم االستقصاء لم ُيتاح لهم ما يكفيهم من حصﺺ
الطعام والمياه ،مما جعل المحافظة على الصحة صعبة .أوصت
منظمة العمل الدولية بأن تتعاون الحكومة التايالندية والشركاء
االجتماعيون بهدف تحسين تصميم قوارب صيد األسماﻙ لمعالجة
القضايا المتعلقة بمكونات السالمة والصحة المهنيتين وباإلصحاح
)(ILO, 2013
ﻳمكﻦ ﻷﺻحاﺏ العمل اﺗﺒاﻉ هذﻩ اﻷمﺜلة مﻦ ﻓييتنام ،وهﻲ
ﺳهلة التنﻔيذ وﺗحﻘق ﻋالﻗة التكلﻔة  -الكﻔاﺀﺓ

يتعرض العاملون الزراعيون لعوامل مختلفة تتعلق بالطقس والبيﺌة،
كالحرارة والرﻃوبة المرتفعتين اللتين يمكن أن تزيدا من خطر اآلﺛار
الصحية الضارة .ولهذا السبب ،فﺈن مبادرة منظمة العمل الدولية
المتعلقة باالقتصاد الريفي في مالي والنيجر تسعى إلى تحسين توفير
المياه ،حيﺚ تستهدف المبادرة صﻐار المزارعين والمنتجين.

َأ ﹾ
شرﻙ شركات مياه الشرب ذات السمعة الحسنة؛ و

ِ
يمكن أن يحدﺙ ِ
واإلنﹾهاﻙ
وﺿ ﹾر َبة الحرارة،
اإل ﹾجهاد الحراريَ ،
الح ﹼر ،وال َط َفﺢ الحراري في حالة عدم
الحراري ،واإلغﹾماء ،و َم َعﺺ َ
توفير مرافق الرعاية ومناﻃق للراحة ومياه الشرب المناسبة .ويبدو أن
اشتراﻙ ِ
واإلجهاد البدني والت ﹾَّجفاف المتكرر هو
اإل ﹾجهاد الحراري
ﹾ
السبب األكثر معقولية للداء الكلوي المزمن ) .(CKDلقد حدﺙ وباء
الداء الكلوي المزمن ) (CKDفي وسﻂ أمريكا حيﺚ أدى إلى وفاة
 20,000شخﺺ منذ عام  .1990إن العاملين خارﺝ المباني ،السيما
عمال تقطيع قصب السكر ،هم األكثر تأﺛر ًا ;Laws et al., 2016

األكواب/القوارير القديمة ،و َغ ﱢي ﹾر ُم َر ﱢشحات المياه.
)(ILO, 2009a

Roncal-Jimenez et al., 2016a; Roncal-Jimenez et al.,

) .2016b; Wesseling et al., 2016إن تعويﺾ السواﺋل ِ
)اإل ﹾمهاء(
المناسب بالماء والتدخالت األخرى يمكن أن يحد من ِ
اإل ﹾجهاد
الحراري ويحد من المخاﻃر األرغونومية )التالﺅمية( )Clark et al.,
 .(2016يمكن للمشروبات الﻐاﺯية أن تجعل الضرر الكلوي المرتبﻂ
بالت ﹾﱢجفاف أكثر سوء ًا ).(Garcia-Arroyo et al., 2016

في السلفادورَ ،أ ﹾد َخلت دراس ﹲة تدخلية مختلفة األسلوب ِ
ماهة
اإل َ
المتواصلة بدون استخدام اليدين ،ومناﻃق للراحة ُم َظ َّل َلة َن َّقالة،
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َحدﱢ ﹾد أماكن مياه الشرب بحيﺚ تكون بعيدة عن الﻐبار
وأشعة الشمس والقمامة والمراحيﺾ؛ و
اِﺿم ﹾن أن العمال يتمتعون على قدم المساواة بﺈمكانية
الحصول على مياه الشرب دون قيود ال مبرر لها؛ و
ِ
واستبدل
َظف ،بفترات منتظمة ،حاويات المياه،
ن ﹾ

 .2.1.3ﺇدارﺓ السالمة ﻓﻲ الﺰراﻋة
تشكل المياه واإلصحاح والقواعد الصحية جزء ًا ال يتجزأ من إدارة
السالمة بشأن مبيدات اآلفات .إن اإلخفاق بﻐسل الجلد والمالبس
بعد التعامل مع مبيدات اآلفات يزيد من احتمال دخول مبيدات
اآلفات من خالل الجلد .إن المناقشات المتعلقة باعتماد اتفاقية
السالمة والصحة في الزراعة سلطت الضوء على حاالت فردية
وأوبﺌة ناجمة عن التسمم بمبيدات اآلفات خارﺝ نطاق العمل؛ وقد
عُز َيت إلى تلوﺙ المواد الﻐذاﺋية ،وبقايا مبيدات اآلفات في الﻐذاء،
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ووجود مبيدات اآلفات في المياه أو الﻐذاء بسبب سوء استخدام
العبوات ،وتلوﺙ المياه الجوفية بالنفايات الكيمياﺋية .الحظت لجنة
الصياغة أن نقﺺ المرافق التي تحقق القواعد الصحية أﺛناء تناول
وجبات الطعام في الحقول قد يؤدي إلى تلوﺙ الﻐذاء عبر اليدين
الم َل َّوﺛة بمبيدات اآلفات.
والمالبس ُ
الم َل َّوﺛة أو
غالب ًا ما تنتقل األمراض المنقولة بالحيوان بواسطة المياه ُ
عوامل بيولوجية )حيوية( أخرى ترتبﻂ ارتباﻃ ًا وﺛيق ًا بظروف العمل
في الزراعة .لقد راعى االتحاد األوروبي ذلك أﺛناء إدراﺝ الزراعة
في توجيهاته بشأن حماية العمال من األخطار المتعلقة بالتعرض
للعوامل البيولوجية )الحيوية( في العمل ) .(2000/54/ECعلى
سبيل المثال؛ إن إمدادات المياه التي ال تحقق الشروﻁ الصحية
والتخلﺺ غير المناسب من مياه المجاري تسهم بتلوﺙ المياه
هار ِس َّية ) (bilharziaالذي يمكن أن يؤﺛر على
العذبة بطفيلي البِ ﹾل ﹾ
العمال أﺛناء الري أو أﺛناء العمل في حقول الرﺯ.

 .3.1.3السكﻦ
في كثير من األحيان ال توجد اختالفات شديدة بين ﻇروف العمل
وﻇروف المعيشة في الزراعة .ﺛمة ارتباﻁ وﺛيق بين إسكان العاملين
الزراعيين ،ورفاه العاملين ،واإلنتاجية :إن التوفير الجيد للمياه
الم ﹾستَدَ ا َمة )ILO, FAO and
هو أحد المكونات الرﺋيسية للزراعة ُ

 .(the IUF, 2007يقيم العاملون الزراعيون المهاجرون بأغلبية
كبيرة في ﻇروف سكنية سيﺌة ،مما يعرﺿهم إلى االﺯدحام وانعدام
الخصوصية ،وال ُيراعى نوﻉ الجنس في المراحيﺾ ،كما أن المطابﺦ
ومرافق تخزين الﻐذاء مشتركة ).(Arcury et al., 2015
الم ِ
زارﻉ ،كﺈمدادات مياه الشرب
يمكن لتحسينات إسكان عمال َ
واإلصحاح ،أن تحسن الرفاه وتحد من األمراض المنقولة بالمياه،
مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية العمال .لقد أﻇهر بحﺚ ميداني
الم ِ
زارﻉ في
لمنظمة العمل الدولية أن معظم أماكن اإلقامة في َ
إندونيسيا وسري النكا وغانا تُقدَّ م إلى العاملين الداﺋمين :يعني
اﺯدياد الطلب على اإليواء أن العمال في األشكال غير المعيارية في
العمل ،كالعاملين المؤقتين أو الموسميين ،يتمتعون باستحقاقات
وحماية أقــل ،وﻇــروف عمل وﻇــروف معيشية جودتها أقل
الم ِ
زارﻉ
) .(ILO, 2015aلهذا السببُ ،ت ﹾل ِزم المادة  86من اتفاقية َ
الم ِ
زارﻉ تشمل إمــدادات المياه
بوﺿع معايير دنيا للسكن في َ
والمرافق الصحية.
إن »ال َبحﺚ الموجه نحو الفعل بشأن المساواة بين الجنسين وﻇروف
العمل والمعيشة لعمال مصنع المالبس في كمبوديا« )(ILO, 2012
أوصى بأن تتشاور الحكومات مع منظمات العمال وأصحاب
العمل ،ومنظمات المرأة ،والمنظمات الوﻃنية ،وأن تضع برامﺞ
وشراكات لتحديد فرﺹ لتحسين توفير المياه ومرافق اإلصحاح
للعاملين المهاجرين الريفيين في مصانع المالبس.
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 .4.1.3المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ
المناجﻢ

حيﺚ يتعرﺿون للتدفقات السامة للمناجم وقد يكونون بدون مياه
الشرب النظيفة ،أو المرافق الصحية األساسية والتجهيزات المتعلقة
بمياه المجاري ،أو إمدادات الﻐذاء الكافية والمرافق الطبية.

يعتبر الت ﹾَّجفاف خطر صحي معروف لدى عمال المناجم في
المناﻃق المدارية في أستراليا وحتى في المناﻃق المعتدلة
) .(Polkinghorne et al., 2013أيض ًا ،إن بعﺾ األمراض
الم ﹾل ُق َّوات )الــدﱡ و َدة َّ
الش ﱢص َّية(
المهنية لعمال المناجم ،كداء َ
الم َل َّوﺛة،
) ،ankylostomiases (hookwormوقد ينجم عن المياه ُ
أو الرصد غير الكافي لصحة العمال ،أو التعرض لملوﺛات مكان
العمل ،أو المعايير الوﻃنية غير الكافية ،أو عدم قدرة السلطة
المختصة على إنفاذ اللواﺋﺢ ) .(ILO, 1994aقد يضطر عمال
المناجم المهاجرون أو العابرون إلى العيﺶ في مخيمات أو مساكن

أﺛناء وﺿع االتفاقية والتوصية بشأن السالمة والصحة في المناجم،
فقد حددت منظمة العمل الدولية ﻇروف العمل الصحية كوسيلة
للحفاﻅ على الممارسة المناسبة بشأن السالمة والصحة المهنيتين،
مع مالحظة أن عمال المناجم يعانون باستمرار من خساﺋر فادحة
في األرواح ناجمة عن مشاكل السالمة والصحة المهنيتين المرتبطة
ببيﺌة العمل الخطرة .لقد أشار التقرير على وجه التحديد إلى أهمية
ﻇروف العمل الصحية للحفاﻅ على الممارسة المناسبة للسالمة
والصحة المهنيتين.

الﺠدوﻝ  .1األحكام ذات الصلة لصكوﻙ منظمة العمل الدولية بشأن الزراعة والمناجم

أ .الﺰراﻋة

 .1المياﻩ

المﺰ ﹺ
َ
العمال الموردين بكل ما يلزم لرعايتهم أﺛناء الرحلة إلى مكان االستخدام بما في
ﹶارﻉ ،رﻗﻢ  :110يزود المور ُد أو صاحب العمل
اﺗﻔاﻗية ﹶ
ذلك بوجه خاﺹ ما تتطلبه الظروف المحلية من إمدادات كافية ومناسبة من المواد الﻐذاﺋية ومياه الشرب والوقود وأواني الطهي والبطاﻃين«.
»تشجع السلطات المعنية ،بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إن ُو ِجدت ،توفير تسهيالت إسكان كافية لعمال
المزَ ِارﻉ .تضع السلطة العامة المناسبة المعايير والمواصفات الدنيا للتسهيل المقدم ) .(....تشمل هذه المعايير الدنيا مواصفات تتعلق
َ
بمساحة الشرفات وتسهيالت المطبﺦ والﻐسيل والتخزين وإمدادات المياه والتسهيالت الصحية«.

مدوﻧة الممارﺳاﺕ ،الﺰراﻋة:

ينبﻐي ألصحاب العمل أن يوفروا المياه:

على أن توﺿع في مواقع يصل إليها العمال بسهولة.
بكميات كافية لتلبية احتياجات كافة العمال.

مع األخذ بعين االعتبار درجة حرارة الهواء ورﻃوبته وﻃبيعة العمل الذي يؤديه العمال.

بالنسبة للعمل البدني في المناﺥ الحار ،قد تكون الحاجة من المياه ليتر ًا واحد ًا أو أكثر لكل ساعة لكل عامل.
باإلمكان استخدام ُم َوﺯﱢ عات مياه الشرب النَّ َّقا َلة المﻐلقة المجهزة بصنبور؛ وال ينبﻐي استخدام عبوات المياه غير المجهزة بصنبور التي
يمكن الشرب من فوهتها مباشرة ،وذلك بسبب خطر التلوﺙ.
ينبﻐي اإلعالن عن موقع وجود المياه الصالحة للشرب.

ينبﻐي وﺿع شارات على مصادر المياه غير الصالحة للشرب بهدف اإلشارة إلى أنها غير ﺁمنة.

الم َعزﱢ ﺯة لﻸداء األخرى.
ال ينبﻐي في موقع العمل تناول المشروبات الكحولية والمنتجات ُ

ال ينبﻐي للعمال أن يتناولوا الطعام والمشروبات في األماكن التي يحتمل أن تكون خطرة.
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 .2اﻹﺻحاﺡ

المﺰ ﹺ
ﹶارﻉ ،رﻗﻢ » :110حيثما يكون على العمال الموردين قطع مسافات ﻃويلة على أقدامهم إلى مكان االستخدام تتخذ السلطة
اﺗﻔاﻗية ﹶ
المختصة كل التدابير لضمان توفير مخيمات أو دور للراحة في نقاﻁ مناسبة في الطرق الرﺋيسية حينما يجعل مدى حركة العمال ذلك
ﺿروري ًا ،والمحافظة عليها في ﻇروف صحية سليمة ،وتوفير التسهيالت الضرورية للرعاية الطبية«.
المزَ ِارﻉ المواصفات المتعلقة بالتسهيالت الصحية«.
»تتضمن المعايير والمواصفات الدنيا لتسهيالت اإلسكان المقدمة لعمال َ

مدوﻧة الممارﺳاﺕ ،الﺰراﻋة:

ينبﻐي ألصحاب العمل توفير الوقت الكافي للعمال الستخدام المراحيﺾ التي تحقق القواعد الصحية ،والتي ينبﻐي:
أن تكون بعدد كاف ويمكن الوصول إليها بسهولة.

أن تكون مراحيﺾ الرجال منفصلة عن مراحيﺾ النساء لضمان الخصوصية ،ومجهزة بقفل من الداخل.

الحفاﻅ عليها في ﻇروف تحقق القواعد الصحية الجيدة ،وأن تكون مزودة بورق المراحيﺾ النظيف.

 .3الﻘواﻋد الصحية

الم ﹺ
ﺰارﻉ ،رﻗﻢ  :110تتعهد كل دولة عضو يسري فيها الجزء الثاني من االتفاقية »التوريد والتعيين والعمال المهاجرون« بأن توفر
اﺗﻔاﻗية ﹶ
ِ
المزَ ارﻉ وأفراد أسرهم بالرعاية الطبية
في حدود اختصاصها إدارات ﻃبية مناسبة مسؤولة عن ﺿمان تمتع المهاجرين لالستخدام في إحدى َ
والظروف الصحية الكافية وقت المﻐادرة وأﺛناء الرحلة وعند الوصول إلى اإلقليم الذي يقصدونه.

اﺗﻔاﻗية السالمة والصحة ﻓﻲ الﺰراﻋة ،رﻗﻢ » :184تكفل القوانين واللواﺋﺢ الوﻃنية الوقاية من المخاﻃر كالعدوى أو الحساسية أو
تقليلها إلى أدنى حد عند مالمسة العوامل البيولوجية ،وأن تتقيد األنشطة التي تنطوي على مالمسة الحيوانات ومواقع تربية الحيوانات
وحظاﺋرها بمعايير السالمة والصحة الوﻃنية أو غيرها من معايير السالمة والصحة المعترف بها«.
ﺗوﺻية السالمة والصحة ﻓﻲ الﺰراﻋة ،رﻗﻢ  :192ينبﻐي ألصحاب العمل أن يتخذوا »تدابير الحماية والوقاية بشأن استخدام المواد
الكيمياﺋية ومناولة النفايات الكيمياﺋية على مستوى المنشأة«.
تشمل هذه التدابير ،من جملة أمور:

تحضير المواد الكيمياﺋية ومناولتها وتطبيقها وتخزينها ونقلها؛ و
األنشطة الزراعية التي تؤدي إلى بعثرة المواد الكيمياﺋية؛ و

صيانة المعدات المتعلقة بالمواد الكيمياﺋية وحاوياتها وإصالح تلك المعدات والحاويات وتنظيفها؛ و

التخلﺺ من العبوات الفارغة ،ومعالجة النفايات الكيمياﺋية والمواد الكيمياﺋية المتروكة والتخلﺺ منها.
ينبﻐي أن تشمل التدابير المتعلقة بمالمسة العوامل البيولوجية التي تتسبب في مخاﻃر العدوى أو الحساسية أو التسمم ،ومالمسة الحيوانات
ما يلي:
الم َط َّهرة ومرافق االغتسال ،وصيانة وتنظيف معدات ومالبس الوقاية الشخصية؛
توفير المواد ُ

اتخاذ تدابير السالمة عند مالمسة روﺙ الحيوانات والنفايات وجمعها وتخزينها والتخلﺺ منها؛

الم َل َّوﺛة وتطهيرها.
اتخاذ تدابير السالمة عند مالمسة الذباﺋﺢ المصابة والتخلﺺ منها ،بما في ذلك تنظيف المباني ُ
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مدوﻧة الممارﺳاﺕ ):(2011

ينبﻐي ألصحاب العمل إبالﻍ العمال بأهمية الممارسات الصحية الجيدة بﻐية تقليل إلى أدنى حد األمراض السارية ،واحتباﺱ البول ،وبقايا
المواد الكيمياﺋية .ينبﻐي أن يتلقى العمال تدريب ًا بشأن ،ﺿمن جملة أمور:
تنظيف الجروح المفتوحة وحمايتها،

التقنيات المناسبة للتعامل مع المواد الﻐذاﺋية وتحضيرها،
استخدام معدات الوقاية الشخصية.

ينبﻐي لمرافق االغتسال:

أنه يمكن الوصول إليها بسهولة ،وأن تكون متعلقة بطبيعة التعرض وشدته،
أن يتوفر فيها مياه جارية ساخنة أو دافﺌة وباردة،

أن يتوفر فيها الصابون أو مواد تنظيف أخرى ومناشف أو معدات التجفيف األخرى وفق ًا للقانون واللواﺋﺢ الوﻃنية،

أن يتوفر بالقرب من المراحيﺾ مرافق لﻐسل اليدين مع إمدادات كافية بمياه الشرب الدافﺌة ،والصابون ،والمناشف فردية االستخدام
أو تجهيزات إﻃالق الهواء للتجفيف.
إعداد الطعام واستهالكه:

مرافق لتناول الطعام تحقق القواعد الصحية
ينبﻐي أن يكون األشخاﺹ المسؤولون عن خدمات الﻐذاء من ذوي المهارات في مجال اإلصحاح والتعامل مع األغذية ،ومصرح لهم
من ِق َبل السلطة المختصة ،كما ينبﻐي أن يخضعوا للتفتيﺶ بفترات منتظمة
ينبﻐي إعداد الطعام والتعامل معه وتخزينه في ﻇروف صحية ،كما ينبﻐي أن يكون خالي ًا من الفساد والتلوﺙ عند تقديمه
ينبﻐي أن يكون مكان مرافق خدمات الطعام بعيد ًا بمسافة ﺁمنة عن مناﻃق تخزين المواد الخطرة أو استخدامها
ينبﻐي أيض ًا توفير المياه الصالحة للشرب لﻐسل المواد الﻐذاﺋية وأواني الطهي

ينبﻐي ألصحاب العمل أن يضعوا استراتيجيات مكافحة بما يتعلق بالتعرض للمواد الكيمياﺋية الزراعية:

إجراءات التحكم الهندسية واإلدارية التي تتضمن ممارسات اإلصحاح المناسبة بما يتعلق بمعدات الوقاية الشخصية.
المرافق الصحية التي تحقق القواعد الصحية لمكان العمل وللعمال.
الحد من احتمال تلوﺙ مصادر المياه والبيﺌة العامة.
ِ
غسل وتنظيف وتطهير وفحﺺ معدات ومالبس الوقاية من المواد الكيمياﺋية التي ُاستخدمت ومن المحتمل أن تكون ُم َل َّوﺛة بالمواد
الكيمياﺋية الخطرة على الصحة.
المستخدَ مة في موقع العمل غير ُم َل َّوﺛة.
بروتوكوالت لضمان أن المالبس األخرى ُ
الم َل َّوﺛة بﻐية تفادي تلوﺙ مصادر المياه.
المستخدمة لﻐسل المالبس ُ
ينبﻐي إدارة تدفقات المياه ُ
عرض صحة العمال للخطر ،أو يشكل تهديد ًا بشأن تلوﺙ مصادر المياه.
ال ينبﻐي لنظام التخلﺺ من مياه المجاري أن ُي ﱢ

ينبﻐي أن يسعى أصحاب العمل إلى الحد من أخطار التلوﺙ بمبيدات اآلفات والتعرض لها:
مرافق اغتسال كافية تتعلق بطبيعة ودرجة التعرض وسمية المواد الكيمياﺋية كي يتمكن العمال من الوفاء بالمعايير بﻐية تفادي انتشار
المواد الكيمياﺋية الخطرة.
ينبﻐي الوصول إلى تلك المرافق بسهولة وأن تكون بأماكن بحيﺚ أن ال يتلوﺙ العمال من تلك المرافق.
ِ
مرافق االستحمام باألَ ﹾدواﺵ ومرافق غسل الوجه والعينين ،و َأ ﹾدواﺵ السالمة ،المجهزة بمياه صالحة للشرب كي َيستخدمها العمال
الذين تلوﺛوا من خالل تناﺛر المواد الكيمياﺋية.
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ينبﻐي أن يسعى أصحاب العمل إلى القضاء على األمراض حيوانية المصدر ،عبر توفير:
إمدادات مياه ﺁمنة لﻺنسان والحيوانات ،و
وساﺋل للتخلﺺ المالﺋم من فضالت اإلنسان والحيوان ،و
اإلصحاح في بيﺌة العمل ومخيمات العمال ،و
تعزيز ممارسة غسل اليدين بفترات منتظمة.

للقضاء على النواقل الخطرة لﻸمراض ،ينبﻐي ألصحاب العمل:
تحسين تصريف المياه من مناﻃق المباني؛
تﻐطية القسم العلوي من أحواض ُم ﹾست ﹾَج ِمعات مياه األمطار؛
َحول دون تكاﺛر القواقع ،من بين أمور أخرى؛
صممة وتُشﻐَّل بحيﺚ ت ُ
ﺿمان أن أنظمة الري ُم َّ
توفير المراحيﺾ التي »تثني العمال عن ال َّت َب ﱡرﺯ وال َّت َب ﱡول في المياه المكشوفة«؛
ِ
الم ﹾحتَش َرة )المحتوية
توفير األحذية المطاﻃية ﻃويلة الساق والقفاﺯات المطاﻃية لليد كي ت ُ
الم َل َّوﺛة أو ُ
َحول دون تماﺱ الجلد مع المياه ُ
على الطفيليات الممرﺿة(.
لضمان إﺯالة التلوﺙ على نحو مالﺋم ،ينبﻐي ألصحاب العمل:
توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة والكافية ،مع مراعاة نوﻉ العمل واألخطار ،وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب
العمل
ﺿمان أن العمال يخلعون معدات الوقاية الشخصية والمالبس الواقية قبل مﻐادرة مكان العمل
توفير مرافق لتخزين وغسل معدات الوقاية الشخصية ومالبس العمل بدون أي تكلفة على العامل
تنظيف الكمامات وصيانتها لضمان أنها تعمل على نحو مالﺋم.

ﺏ .الﻐاباﺕ :مدوﻧة الممارﺳاﺕ )(1998

 .1المياﻩ

ينبﻐي أن يتوفر في موقع العمل إمدادات مياه الشرب الكافية.
قد تكون الحاجة ،بالنسبة للعمل البدني في مناﺥ حار؛ حتى ليتر واحد لكل ساعة.

 .2اﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية

ينبﻐي أن يكون للمخيمات مرافق صحية )غرف االغتسال ،أو أماكن االستحمام باألَ ﹾدواﺵ ،أو مراحيﺾ(:
منفصلة عن أماكن النوم وتناول الطعام ،وعن مرافق المطبﺦ وأماكن تخزين المواد الﻐذاﺋية ،وتمتثل للمتطلبات الصحية ومجهزة وفق ًا
للبيﺌة الثقافية للعمال؛
ينبﻐي للشخﺺ المسؤول عن المطبﺦ أن يكون من ذوي المهارات في مجال التﻐذية واإلصحاح والتعامل مع األغذية ،وينبﻐي أن يكون
مرخص ًا له من ِق َبل السلطة المختصة ،كما يجب أن يخضع للتفتيﺶ بفترات منتظمة.

ﺝ .المناجﻢ

 .1المياﻩ

التوﺻية رﻗﻢ :183

ينبﻐي أن يحصل كافة عمال المناجم على المياه بدون أي تكلفة على العامل ،فوق سطﺢ المنجم أو تحته حسب الحاجة.
ينبﻐي توفر إمدادات المياه العذبة والﻐذاء في الﻐرف المستقلة التي يلجأ إليها العمال في حاالت الطوارﺉ.

مدوﻧاﺕ الممارﺳاﺕ بشﺄﻥ السالمة والصحة ﻓﻲ ﺻناﻋة الحدﻳد والصلب ) ،(2005وﻓﻲ مناجﻢ الﻔحﻢ ﺗحﺖ ﺳﻄح اﻷرﺽ ،وﻓﻲ
ﺻناﻋاﺕ الﻔلﺰاﺕ ﻏير الحدﻳدﻳة ):(2003
اهة ،مع الك ِ
ينبﻐي أن يوفر أصحاب العمل المياه التي يمكن أن يحصل عليها كافة العمال بسهولة ،وكافية للمحافظة على ِ
َهارل
اإل َم َ
)األيونات أو الشوارد( المناسبة ،حيثما يكون مناسب ًا.
ُقترح إﺿافة الك ِ
َهارل )األيونات أو الشوارد( في مدونة الممارسات بشأن السالمة والصحة المهنيتين في صناعات الفلزات غير
لم ت َ
الحديدية.
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 .2اﻹﺻحاﺡ

اﻻﺗﻔاﻗية رﻗﻢ  :176تقرر القوانين واللواﺋﺢ »االلتزام عند االقتضاء ،بتوفير مرافق صحية كافية وتسهيالت لالغتسال وتﻐيير المالبس
وتناول الطعام ،والمحافظة عليها في ﻇروف صحية« ،وتع ﹼين السلطة المختصة بـ ِ»مراقبة وتنظيم مختلف جوانب السالمة والصحة في
المناجم«.
التوﺻية رﻗﻢ  :183أصحاب العمل» ،ينبﻐي ،عند االقتضاء ،توفير وصيانة دون تحمل العامل أي تكلفة .....قدد ﹴ
كاف ومناسب من
دورات المياه وأماكن االغتسال وأحواض الﻐسيل ومرافق تﻐيير المالبس بحيﺚ تكون مستقلة لكل من الجنسين«) .الفقرة ) 25أ((.

مدوﻧاﺕ الممارﺳاﺕ بشﺄﻥ السالمة والصحة ﻓﻲ ) (1مناجﻢ الﻔحﻢ )من الممكن تطبيقها على األنواﻉ األخرى من المناجم( ،و)(2
ﻓﻲ مناجﻢ الﻔحﻢ ﺗحﺖ ﺳﻄح اﻷرﺽ ،و) (3ﻓﻲ المناجﻢ السﻄحية:
لمشﻐﱢل المنجم أن يوفر مرافق المراحيﺾ الكافية فوق سطﺢ األرض وتحته ،للرجال والنساء على السواء عند الضرورة ،في كل
ينبﻐي ُ
منجم.
المدراء مسؤولون عن المحافظة على هذه المرافق بحالة نظيفة وصحية.

 .3الﻘواﻋد الصحية

اﻻﺗﻔاﻗية رﻗﻢ  :176تقرر القوانين واللواﺋﺢ الوﻃنية »االلتزام عند االقتضاء ،بتوفير مرافق صحية كافية وتسهيالت لالغتسال وتﻐيير
المالبس وتناول الطعام ،والمحافظة عليها في ﻇروف صحية«.

التوﺻية رﻗﻢ :183

ينبﻐي ألصحاب العمل ،عند االقتضاء ،توفير وصيانة  -دون تحمل العامل أي تكلفة:
معدات الوقاية ،ومالبس الوقاية عند الضرورة ،ووساﺋل أخرى مناسبة حددتها القوانين أو اللواﺋﺢ الوﻃنية ،في حال عدم ﺿمان الحماية
من خطر الحوادﺙ أو اإلصابات بما في ذلك التعرض للظروف الضارة بوساﺋل أخرى؛ على سبيل المثال ،غرف اإلنقاذ المستقلة
و َأ ﹾدواﺵ الطوارﺉ وأماكن غسل العينين.
مرافق مناسبة لتخزين المالبس وغسلها وتجفيفها ،ومرافق مناسبة وصحية لتناول الوجبات.

مدوﻧاﺕ الممارﺳاﺕ بشﺄﻥ السالمة والصحة ) (1ﻓﻲ مناجﻢ الﻔحﻢ ﺗحﺖ ﺳﻄح اﻷرﺽ ،و) (2ﻓﻲ ﺻناﻋاﺕ الحدﻳد والصلب
ينبﻐي ألصحاب العمل أن يوفروا مرافق االغتسال المناسبة التي:
يمكن الوصول إليها بسهولة ،ولكنها محمية من التلوﺙ من مكان العمل
هي مناسبة لطبيعة التعرض وشدته

ينبﻐي أن تحتوي تلك المرافق على:
مياه جارية ساخنة أو دافﺌة وباردة
الصابون أو مواد التنظيف األخرى
المناشف أو وساﺋل التجفيف المناسبة األخرى

 .2.3المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية
الح ﹶﻀرﻱ
ﻓﻲ اﻻﻗتصاد ﹶ
الح َضري أخطار التعرﺿات الخطرة،
قد يواجه عمال االقتصاد َ
السيما بسبب تلوﺙ المياه ونقﺺ المرافق الصحية المناسبة .قد
الح َضرية من نقﺺ في إمكانية توفير
يعاني العاملون في المناﻃق َ
المياه اآلمنة ومرافق اإلصحاح ،حيﺚ يعتبر ذلك العامل المساهم
الح َضرية،
البيﺌي الرﺋيسي في االعتالالت الصحية في المناﻃق َ
)اله ﹾي َضة( وأمراض اإلسهاالت
مما يؤدي إلى حدوﺙ الكوليرا َ
واألمراض األخرى المنقولة بالمياه .عالوة على ذلك ،إن نقﺺ
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توفير المياه ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية للعاملين في
الح َضرية قد يؤدي إلى أمراض تؤﺛر كثير ًا بصورة سلبية
المناﻃق َ
على اإلنتاجية في العمل ،وعلى عدد أيام العمل المفقودة ،فض ً
ال
عن الوفاة المبكرة .لقد أشارت نتاﺋﺞ على مجموعات سكانية تعمل
الح َضرية إلى أن تجار الشوارﻉ أبلﻐوا عن مشاكل صحية
في المناﻃق َ
تتعلق بنقﺺ توفير مرافق القواعد الصحية الشخصية ،بما في ذلك
نقﺺ الحصول على المراحيﺾ ).(ILO, 2003
إن حماية البيﺌة والصحة العامة ،والسالمة والصحة المهنيتين،
واإلنتاجية هي محددات هامة بوﺿوح للحد من الفقر في المناﻃق
الح َضرية ) .(ILO 2004, Cities at workعلى سبيل المثال ،إن
َ
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التدخالت من أجل تعزيز التﻐيير في الحصول على المياه واإلصحاح
المنَ َّظم في تنزانيا
والقواعد الصحية بين العاملين في القطاﻉ غير ُ
المنَ َّظم للوصول إلى
تضمنت تنظيم مجموعات أماكن العمل غير ُ
نقاﻁ مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية ،ولزيادة الكفاءات في
جمع النفايات ).(ILO, 1996
تشتمل الطبيعة غير المستمرة لقطاﻉ البناء على تﻐييرات مستمرة في ﻇروف العمل
والمعيشة .إن العمل خارﺝ المباني؛ الذي يعني العمل في ﻃقس حار ،وفي
ﻇروف تتسم بالبرد والحر والرﻃوبة؛ ُاعتُبر أيض ًا جانب ًا خاص ًا ).(ILO, 1987

)الم ِح َّالت( التي جعلت
بالمذيبات ُ
بعد الشكاوى الكبرى المتعلقة ُ
العاملين مرﺿى ،قررت شركة ) (Nikeإحداﺙ تﻐييرات في شركة
 - Tae Kwang Vinaوهي شركة كورية للمالبس الجاهزة تأسست
في عام  1995وتزود شركة ) (Nikeبـ  900,000ﺯوﺝ من األحذية
الرياﺿية شهري ًا .قررت الشركة الكورية تقديم وجبات متواﺯنة جيد ًا
إلى عمالها البالﻎ عددهم  14,500عام ً
ال ) 85بالمﺌة منهم إناﺙ( مع
إيالء االهتمام بالقواعد الصحية المناسبة باإلﺿافة إلى ﺁراء العمال
).(Wanjek 2005

الﺠدوﻝ  .2األحكام ذات الصلة لصكوﻙ منظمة العمل الدولية المتعلقة بالبناء وصناعات الحديد والصلب

أ .الﺒناﺀ

 .1المياﻩ

اﻻﺗﻔاﻗية رﻗﻢ  :167ينبﻐي توفير المياه النقية الصالحة للشرب »في كل موقع بناء أو على مسافة معقولة منه«.

مدوﻧة الممارﺳاﺕ:

ينبﻐي أن تضمن الحكومات )السلطة المختصة( اتخاذ الخطوات الضرورية لجعل المياه التي يتعين استخدامها للشرب صالحة لالستهالﻙ
البشري ،حيثما ال تتوفر المياه الصالحة .إذا ما تعين نقل المياه إلى موقع العمل ،فﺈنه ينبﻐي أن توافق السلطة المختصة على ترتيبات النقل.
ينبﻐي ألصحاب العمل ﺿمان أن:
مياه الشرب لالستخدام الشاﺋع تُخزَّ ن في حاويات مﻐلقة التي ينبﻐي أن تتدفق منها المياه عبر الصنابير.
ُطهر بفترات
خزانات النقل وخزانات التخزين وحاويات التوﺯيع ت َُص َّمم وتُستخدَ م بطريقة توافق عليها السلطة المختصة؛ وتُن َّظف وت َّ
ﺯمنية منتظمة بطريقة توافق عليها السلطة المختصة.
ُح ﱢظر العمال من شربها.
المياه غير الصالحة للشرب ينبﻐي اإلشارة إليها بوﺿوح بواسطة إشعارات ت َ
إمدادات مياه الشرب ال ينبﻐي على اإلﻃالق توصيلها إلى إمدادات المياه غير الصالحة للشرب.

 .2اﻹﺻحاﺡ

اﻻﺗﻔاﻗية رﻗﻢ  :167ينبﻐي ألصحاب العمل توفير مرافق صحية ومرافق لالغتسال بحيﺚ تكون مستقلة لكل من الجنسين.

مدوﻧة الممارﺳاﺕ:

حجم توفير المراحيﺾ أو المرافق الصحية ،وبناء وتجهيزات مراحيﺾ رحﺾ المياه،
ينبﻐي أن يتوافق مع متطلبات السلطة المختصة
ُ
والمراحيﺾ )بدون مياه دافقة( ،والمراحيﺾ الكيمياﺋية )المجهزة بخزانات إلﺯالة الراﺋحة( ،والتوصيالت المعدنية للمراحيﺾ،
وغيرها من تجهيزات المراحيﺾ.
ال ينبﻐي تركيب أي مرحاض غير مرحاض رحﺾ المياه في أي مبنى يحتوي على أماكن للنوم أو تناول الطعام أو اإلقامة ،وينبﻐي تهوية
هذه المراحيﺾ بصورة مناسبة ،وال ينبﻐي أن تُفتَﺢ مباشرة إلى الﻐرف التي يقطن فيها األشخاﺹ.

 .3الﻘواﻋد الصحية

مدوﻧة الممارﺳاﺕ:

ينبﻐي توفير مرافق الﻐسل المناسبة بالقرب ،ما أمكن عملي ًا ،من مرافق المرحاض.

ال ينبﻐي استخدام مرافق االغتسال ألي غرض ﺁخر ،وينبﻐي المحافظة عليها نظيفة ،كما ينبﻐي صيانتها.
في حالة أن العمال عرﺿة لتلوﺙ الجلد ،فﺈنه ينبﻐي توفر عدد ﹴ
كاف من مرافق االغتسال المناسبة.
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ﺏ .ﺻناﻋة الحدﻳد والصلب )مدوﻧة الممارﺳاﺕ(

 .1الﻘواﻋد الصحية

اعتمد القاﺋمون بالصياغة األحكام التالية الواردة في مدونة الممارسات بشأن السالمة في استخدام المواد الكيمياﺋية في العمل:

ينبﻐي ألصحاب العمل حظر تناول الطعام أو المضﻎ أو تناول المشروبات أو التدخين في أي من مناﻃق العمل التي فيها التحكم الكافي
بالتعرض للمواد الكيمياﺋية الخطرة على الصحة يمكن تحقيقه فقﻂ عبر استخدام معدات الوقاية الشخصية ،وفي أي منطقة أخرى من
المرجﺢ أن تكون هذه المواد الكيمياﺋية موجودة فيها.

ال ينبﻐي للعمال تناول الطعام أو المشروبات أو المضﻎ أو التدخين في أي منطقة عمل تتطلب استخدام معدات الوقاية الشخصية.
ينبﻐي تخصيﺺ مرافق مناسبة لهذه األنشطة في منطقة غير ُم َل َّوﺛة يمكن الوصول إليها بسهولة من منطقة العمل.

 .3.3المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية
ﻓﻲ اﻗتصاد ﻗﻄاﻉ الﺨدماﺕ
في عام  1963اعتمدت منظمة العمل الدولية معاييرها األولى بشأن
المياه واإلصحاح والقواعد الصحية للعاملين في التجارة والمكاتب
استناد ًا إلى الخبرة المكتسبة بما يتعلق بالمشاكل الصناعية .رغم
أن التدابير المتعلقة بتوفير بيﺌة عمل ﺁمنة وصحية لعمال المتاجر
والمكاتب أحرﺯت تقدم ًا هام ًا في القرن العشرين ،فقد كان هناﻙ
ميل إلى اتخاذ الظروف البيﺌية في المتاجر والمكاتب على النحو
جسدة على نطاق واسع في اللواﺋﺢ
القاﺋم ولم تكن تلك التدابير ُم َّ
القانونية كما في أماكن العمل الصناعية .مثالً ،مدونات البناء ال تأخذ
دوم ًا بالحسبان احتياجات العمال الذين س َي ﹾشﻐَلونهاILO 1963,) .
.(ILO 1951
بعد مرور  63عام ًا على ذلك ،شدد المشاركون في االجتماﻉ القطاعي
ﺛالﺛي األﻃراف بشأن السالمة والصحة في قطاﻉ النقل البري )ILO
 (2015bعلى األﺛر الشديد للسفر لمسافات ﻃويلة واالفتقار إلى
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توفير غرف االستحمام المناسبة لعمال النقل البري ،وأصدروا نداء
عاج ً
ال لتحسين اإلصحاح لهؤالء العمال.
قد يترتب على االفتقار إلى مرافق غرف االستحمام عواقب
سلبية على كافة عمال النقل ،السيما النساء منهم .ينبﻐي أن
يكون ﺿمان المرافق الكافية جزء ًا ال يتجزأ من تطوير وتحديﺚ
أنظمة الطرقات.
ينبﻐي للمكونات الثالﺛية  ...المشاركة بفعالية في أنشطة تعزيز
الصحة في أماكن العمل لدعم السلوﻙ الصحي في مكان
العمل ،ولتوفير فرﺹ كافية لتوفير المرافق الصحية ،ولتحسين
النتاﺋﺞ الصحية ،وللوقاية من األمراض الناجمة عن عدم تطبيق
اشتراﻃات الصحة المهنية.
أخير ًا ،تعزﺯ اتفاقية عالقات العمل )الخدمة العامة() 1978 ،رقم
 (151استخدام التشاور والمفاوﺿات الف ﹼعالة في تأسيس ﻇروف
العمل التي استخدمتها األﻃــراف بفعالية لتوفير مرافق الرعاية
للموﻇفين الحكوميين.

81

مدﺧل ﺇلﻰ المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ العمل :ﺇﻃار دولﻲ
جدوﻝ  .3األحكام ذات الصلة التفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القواعد الصحية )التجارة والمكاتب(

 .1المياﻩ

ينبﻐي أن يوفر أصحاب العمل مياه ًا صالحة للشرب ،أو »أي مشروبات صحية أخرى«:
فضل مياه شرب جارية.
ُي َّ
إذا ما ُقدﱢ مت بواسطة الحاويات ،فﺈنه ينبﻐي لتلك الحاويات أن تكون:
نظيفة ،و
مﻐلقة بﺈحكام ،و
جهزة بصنبور ،حيثما يكون مناسب ًا ،و
ُم َّ
ذات شارات تدل على ﻃبيعة المحتويات ،و
بكميات كافية ،و
ِ
عتمد رسمي ًا ،أو مشار إلى اعتماده من ق َبل السلطات الصحية.
ُمقدَّ مة من مصدر ُم َ
ينبﻐي توفر عدد ﹴ
كاف من وساﺋل للشرب ،وينبﻐي وجود مرافق لﻐسلها بمياه نظيفة.

 .2اﻹﺻحاﺡ

توفر مرافق لالغتسال ومرافق صحية كافية ومناسبة وتُصان صيانة تامة.

 .3الﻘواﻋد الصحية

ينبﻐي أن يضمن أصحاب العمل:

أنه ال ينبﻐي تقاسم األكواب من ِق َبل عدد من العمال.
بالنسبة ألي مصدر لتوﺯيع المياه غير الصالحة للشرب ،فﺈنه ينبﻐي وﺿع لصاقة على ذلك المصدر وفي النقاﻁ حيثما يمكن سحبه.
أنه ما من ﺛمة توصيالت بينية أو مكشوفة أو محتملة بين أنظمة مياه الشرب وأنظمة المياه غير الصالحة للشرب.
توفر مرافق لالغتسال كافية ومناسبة ،وتُصان على نحو مالﺋم.

 .4.3المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية ﻓﻲ
اﻷﻧشﻄة الﺒحرﻳة واﻷﻧشﻄة ﻓﻲ ﻋرﺽ الﺒحر
لقد أدت التﻐيرات الهيكلية في الصناعات البحرية إلى الحد من
فرﺹ البحارة للذهاب إلى الشاﻃﺊ ،مما شجع الهيﺌات المكونة
لمنظمة العمل الدولية على الدعوة من أجل مرافق الرعاية للبحارة

وخدماتهم ) .(ILO, 2001bفي عام  ،2006تم توحيد كثير من
االتفاقيات المتعلقة بهذه الصناعات ،وتضمنت االتفاقية الناتجة
مبادﺉ توجيهية مفصلة تتناول مواﺿيع المياه واإلصحاح والقواعد
الصحية .إﺿافة إلى ذلك ،إن تفكيك السفن ،الذي يتعلق بتفكيك
السفن وبيع مكوناتها أو التخلﺺ منها )يجري  95بالمﺌة منها في
تركيا وأربعة بلدان في ﺁسيا( ،وتشييد اإلنشاءات الثابتة في عرض
البحر في الصناعات البترولية استحقا االهتمام بسبب انعزالهما.
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الﺠدوﻝ  .4األحكام ذات الصلة لﻸنشطة البحرية واألنشطة في عرض البحر

أ .اﺗﻔاﻗية العمل الﺒحرﻱ )مﺒادﺉ ﺗوجيهية(

 .1المياﻩ

ينبﻐي للقوانين واللواﺋﺢ أو التدابير األخرى أن تضع معايير دنيا لكمية ونوعية الﻐذاء ومياه الشرب ،وتضطلع بأنشطة تثقيفية لتعزيز الوعي
وتنفيذ المعايير.
تأخذ دولة العلم بالحسبان مقدار البحارة على متن السفينة ومدة الرحلة.
ينبﻐي أن يضمن أصحاب العمل أن البحارة يحصلون على مياه شرب كافية وذات نوعية جيدة لتلبية متطلبات الرحلة على نحو مناسب،
في ﻇل ﻇروف صحية منظمة.

 .2اﻹﺻحاﺡ

ينبﻐي ﺿمان النظافة والسالمة والخصوصية في المرافق الصحية ،بما في ذلك:
حجم المراحيﺾ وبناءها؛
المعدَّ ة الستخدام أكثر من شخﺺ؛
متطلبات إﺿافية للمرافق الصحية ُ
مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء؛
على األقل مرحاض واحد لكل ستة أشخاﺹ أو أقل ال تتاح لهم مرافق صحية لذلك؛
في المستشفيات ،أو »العيادة« ،ينبﻐي أن تُستخدَ م المرافق الصحية حصر ًا من ِق َبل نزالء العيادة إما كجزء من العيادة أو على مقربة منها؛
يمكن منﺢ االستثناءات من ِق َبل السلطة المختصة أو من خالل التشاور مع ُم َّالﻙ السفينة ومنظمات البحارة المعنية.

 .3الﻘواﻋد الصحية

عناصر دنيا في مرافق غسل المالبس؛
حجم أدنى وبناء أدنى ِ
للمﻐ َﹾس َلة وأحواض االستحمام؛
ِ
ﻐس َلة واحدة وحوض استحمام واحد أو حمام رشاﺵ أو كالهما ،لكل ستة أشخاﺹ أو أقل ال تتاح لهم مرافق شخصية
على األقل م َ
لذلك؛
حوض اغتسال مزود بالمياه الجارية العذبة الباردة والساخنة ،باستثناء الحاالت التي يوجد بها حوض االغتسال في غرفة االستحمام
الخاصة المتاحة؛
ِ
يمكن منﺢ االستثناءات من ق َبل السلطة المختصة أو من خالل التشاور مع ُم َّالﻙ السفينة ومنظمات البحارة المعنية.

ﺏ .ﺻيد اﻷﺳماﻙ )اﺗﻔاﻗية العمل ﻓﻲ ﻗﻄاﻉ ﺻيد اﻷﺳماﻙ ،2007 ،رﻗﻢ :(188

 .1المياﻩ

تعتمد كل دولة قوانين أو لواﺋﺢ أو تدابير أخرى على متن سفن الصيد التي ترفع علم الدولة التي يتعين أن تشترﻁ التزويد بمياه الشرب:
كافية من حيﺚ النوعية.
دون تكلفة على الصياد ،ولكن يمكن استرداد التكلفة في شكل تكلفة تشﻐيل إذا كان منصوص ًا على ذلك في االتفاق الجماعي الذي
يخضع له نظام األجر على أساﺱ الحصة أو في اتفاق عمل الصياد.
كمية كافية ،بما يتناسب وعدد الصيادين ومدة وﻃبيعة الرحلة.
يجوﺯ للسلطة المختصة أن تضع اشتراﻃات من أجل الحد األدنى من معايير كمية المياه التي ينبﻐي أن تكون على متن السفينة.
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 .2اﻹﺻحاﺡ

تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لواﺋﺢ أو تدابير أخرى تشترﻁ توفر مراحيﺾ لجميع األشخاﺹ على متن السفينة .ويتعين أن تفي هذه
المرافق بالحد األدنى على األقل من المعايير الصحية ومعايير النظافة الشخصية والمعايير المعقولة من حيﺚ الجودة .يتعين لتلك
المرافق الصحية:
أن تمنع تلوﺙ مساحات أخرى بقدر ما يكون ذلك ممكن ًا عملي ًا.
أن تسمﺢ بقدر معقول من الخصوصية.
تزود بالتهوية المفتوحة نحو الهواء الطلق بصورة مستقلة عن أي جزء من أماكن اإلقامة.
أن َّ
التنظيف السهل والف ﹼعال.
جميع المساحات السطحية
أن تيسر
َ
ُ

 .3الﻘواﻋد الصحية

يتعين في أماكن اإلقامة على متن سفن الصيد توفر مرافق االغتسال بالمياه العذبة الباردة والساخنة لجميع الصيادين وغيرهم من األشخاﺹ
على متن السفينة بكميات كافية ألغراض توفير النظافة الصحية على النحو المالﺋم.
يجوﺯ للسلطة المختصة ،بعد التشاور ،أن تحدد الحد األدنى من كمية المياه التي ينبﻐي توفرها.
يتعين توفر أحواض الﻐسل )الم ِ
ﻐاسل( وأحواض االستحمام وأدواﺵ لالستخدام من ِق َبل جميع األشخاﺹ على متن السفينة بما يتالءم
َ
مع خدمة السفينة.
يتعين أن تفي هذه المرافق بالحد األدنى على األقل من المعايير الصحية ومعايير النظافة الصحية والمعايير المعقولة من حيﺚ الجودة.
يتعين تزويد المرافق الصحية بالتهوية المفتوحة نحو الهواء الطلق بصورة مستقلة عن أي جزء ﺁخر من أماكن اإلقامة.
تيسر جميع المساحات السطحية التنظيف السهل والف ﹼعال.
يتعين أن ﹼ

نظر المبادﺉ التوجيهية ) (2010لضباﻁ رقابة دولة الميناء الذين يجرون التفتيﺶ بموجب
مالﺣﻈة :لمزيد من المعلومات ،من فضلك ُا ﹾ
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في قطاﻉ صيد األسماﻙ.

ﺝ .ﺗﻔكيﻚ السﻔﻦ )مﺒادﺉ ﺗوجيهية بشﺄﻥ السالمة والصحة ﻓﻲ ﺗﻔكيﻚ السﻔﻦ لﺒلداﻥ ﺁﺳيا
وﺗركيا(2004 ،

 .1المياﻩ

ينبﻐي توفير المياه النقية الصالحة للشرب »في أو ﺿمن اإلمكانية المعقولة« لكل مرفق من مرافق تفكيك السفن.
»ينبﻐي وﺿع شارات واﺿحة للمياه غير الصالحة للشرب تُح ﱢظر على العمال شربها«.

 .2اﻹﺻحاﺡ

ينبﻐي ألصحاب العمل أن يوفروا المرافق الصحية ،في أو ﺿمن اإلمكانية المعقولة ،لكل موقع أو مبنى لتفكيك السفن ،التي:
ُح ﱢقق اشتراﻃات السلطة المختصة بما يتعلق بحجمها وتركيبها وتشييدها ،و
ت َ
يمكن الوصول إليها بسهولة وبموقع بحيﺚ أنها لن تتعرض للتلوﺙ من مكان العمل.
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 .3الﻘواﻋد الصحية

ينبﻐي أن يكون العمال قادرين على الوفاء بمعايير القواعد الصحية الشخصية على نحو ُمت ﱢَسق مع التحكم المناسب بالتعرض والحاجة
إلى تفادي انتشار المواد الخطرة على الصحة.
ينبﻐي أن يوفر أصحاب العمل:
مرافق االغتسال أو األَ ﹾدواﺵ ،في أو ﺿمن اإلمكانية المعقولة ،لكل موقع أو مبنى لتفكيك السفن ،التي تمتثل الشتراﻃات السلطة
المختصة بما يتعلق بحجمها وتركيبها وتشييدها.
مالجﺊ مع مرافق للﻐسل وتناول وجبات الطعام وتجفيف المالبس وتخزينها.

بالنسبة لخزانات النقل وخزانات التخزين وحاويات التوﺯيع ،ينبﻐي تصميمها واستخدامها وتنظيفها وتطهيرها بفواصل ﺯمنية مناسبة
بطريقة ُمعتَمدَ ة من ِق َبل السلطة المختصة.
ال ُيسمﺢ بتناول الطعام أو المضﻎ أو تناول المشروبات أو التدخين في مناﻃق العمل التي فيها التحكم المناسب بالتعرض يمكن تحقيقه
فقﻂ باستخدام العمال لمعدات الوقاية الشخصية للحيلولة دون التعرض للمواد الخطرة على الصحة ،وفي أي منطقة أخرى حيﺚ من
المرجﺢ وجود مثل تلك المواد .في هذه الحاالت ،ينبﻐي تخصيﺺ مرافق مناسبة للقيام بهذه األنشطة في منطقة غير ُم َل َّوﺛة ،والتي ينبﻐي
أن يكون الوصول إليها سه ً
ال من منطقة العمل.

د .ﻋملياﺕ المناولة بالمواﻧﺊ

 .1المياﻩ

مدوﻧة الممارﺳاﺕ )المواﻧﺊ ،ﻗيد المراجعة(
ﱠ
ينبﻐي لصاحب العمل أن يوفر اإلمدادات الكافية بالمياه النقية الصالحة للشرب والباردة ،التي يمكن الوصول إليها بسهولة من مصدر
عتمد من السلطة المختصة.
ُم َ
ينبﻐي حماية مخارﺝ مياه الشرب من التلف أو األوساﺥ وتحديدها بوﺿوح على هذا النحو.
حيثما يكون ذلك عملي ًا ،ينبﻐي توفير مياه الشرب التي تحقق القواعد الصحية ،كما ينبﻐي حظر استخدام أكواب مياه الشرب المشتركة
بين عدة أشخاﺹ.
إذا ما تعذر توفير إمدادات مياه الشرب باألنابيب ،فﺈنه ينبﻐي توفير مياه الشرب بقوارير مﻐلقة أو بعبوات مﻐلقة على نحو مناسب ،وأن
يشار إليها بوﺿوح بعبارة »مياه الشرب« ،وأن تُصان على نحو مالﺋم ،وأن يتم تجديدها عند الضرورة.
ال ينبﻐي وﺿع مياه الشرب في براميل أو ِدالء أو خزانات أو حاويات أخرى التي يجب الحصول منها على المياه بجرفها سواء أكانت
زودة بأغطية أم ال.
ُم َّ

 .2اﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد الصحية
اﻻﺗﻔاﻗية رﻗﻢ :152

ينبﻐي أن يوفر صاحب العمل المرافق الصحية ومرافق االغتسال في كل رصيف ،التي تتصف بأنها:
كافية ومناسبة ،وتُصان الصيانة السليمة ،و
على بعد معقول من مكان العمل ،بقدر اإلمكان ،و
وفق ًا للقوانين أو اللواﺋﺢ الوﻃنية ،أو الممارسات الوﻃنية.
يرجى الرجوﻉ إلى )) Code of Practice (Ports, under reviewقيد المراجعة( لمزيد من التفاصيل بشأن عدد المراحيﺾ واشتراﻃاتها.
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هـ .ﺗشييد اﻹﻧشاﺀاﺕ الﺜابتة ﻓﻲ ﻋرﺽ الﺒحر ﻓﻲ الصناﻋاﺕ الﺒترولية )مدوﻧة الممارﺳاﺕ(1981 ،

 .1المياﻩ

ينبﻐي ألصحاب العمل أن يوفروا مياه الشرب لكافة األشخاﺹ ويحافظوا عليها ،وينبﻐي الوصول إليها بسهولة ،وتحديدها بوﺿوح.

المخزَّ نة لالستخدام الشاﺋع ،فﺈنه ينبﻐي تخزينها في حاويات مﻐلقة التي ينبﻐي توﺯيع المياه منها من خالل الصنابير.
بالنسبة لمياه الشرب ُ
عتمدة إلى موقع عمليات التشييد في عرض البحر ،فﺈنه ينبﻐي اعتماد ترتيبات النقل
في حال أنه يجب نقل مياه الشرب من إمدادات عامة ُم َ
من ِق َبل السلطة الصحية المختصة.

 .2اﻹﺻحاﺡ

ينبﻐي أن يوفر أصحاب العمل لكل ﺛمانية أشخاﺹ َخزَّ انَة المياه )تواليت إفرنجي( )وسيلة لل َّت َب ﱡرﺯ وال َّت َب ﱡول تثبت في األرض ومجهزة بخزان
صﻐير للمياه ُي ﹾم َﻸ ذاتي ًا باإلﺿافة إلى صنبور للتنظيف(.

 .3الﻘواﻋد الصحية

ينبﻐي ألصحاب العمل أن يوفروا:
ً
زود بمياه جارية باردة وساخنة ،حيثما يكون مناسبا ،لكل ﺛمانية أشخاﺹ.
على األقل حمام أو ُد ﹼﺵ واحد ُم َّ

زود بمياه جارية باردة وساخنة لكل ستة أشخاﺹ.
على األقل حوض اغتسال واحد ُم َّ
ِ
ال ينبﻐي استخدام مرافق االغتسال ألي غرض ﺁخر ،وينبﻐي أن تحتوي على وساﺋل مناسبة إلﺯالة المياه العاد َمة ،وصابون بكميات كافية
ال ت َُه ﱢيﺞ العينين ،ومرافق تجفيف مناسبة.

زودة بﺂالت كافية ومناسبة لﻐسل المالبس مع مرافق تجفيف مناسبة ،وأوعية كافية للتخلﺺ من القمامة والنفايات األخرى.
غرفة منفصلة ُم َّ
ينبﻐي حرق النفايات أو التخلﺺ منها على نحو غير ﺿار بفواصل ﺯمنية مناسبة.

 .5.3المياﻩ واﻹﺻحاﺡ والﻘواﻋد
الصحية بما ﻳتعلق بﺒيﺌة العمل
يمكن أن تحتوي بيﺌة العمل على عوامل مختلفة تشكل خطر ًا على
صحة العمال وسالمتهم ،كالبيﺌة المحيطة )مثالً؛ درجة الحرارة
والرﻃوبة( ،أو استخدام المواد الخطرة )مثالً؛ الحرير الصخري -

األسبستوﺱ  -أو المواد الكيمياﺋية( .لقد كانت التعرﺿات للمواد
الخطرة مصدر قلق لمنظمة العمل الدولية في بدايات عام ،1921
عندما ُاعتُمدت اتفاقية استخدام الرصاﺹ األبيﺾ )في ال ﱢطالء( .منذ
ذلك الزمن ،تضمنت اتفاقية واحدة والعديد من مدونات الممارسات
التدابير الصحية ،واقترحت مدونة ممارسات واحدة خطوات لضمان
ِ
ماهة في حالة العمل في بيﺌات حارة أو باردة.
اإل َ

الﺠدوﻝ  .5األحكام ذات الصلة التفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمواد ودرجات الحرارة الخطرة

أ .العوامل المحيﻄة ﻓﻲ مكاﻥ العمل )مدوﻧة الممارﺳاﺕ(

 .1المياﻩ

للمحافظة على ِ
ماهة في البيﺌات الحارة ،ينبﻐي ألصحاب العمل أن يجعلوا تركيز الملﺢ في المياه منخفض ًا أو تخفيف المشروبات
اإل َ
المنَك ََّهة المتاحة بسهولة للعمال ،كما ينبﻐي تشجيعهم على الشرب على األقل كل ساعة ،عبر توفير مصدر قريب أو اتخاذ الترتيبات إلحضار
ُ
المشروبات إلى العمال.
الم َث َّلجة.
إن تناول المشروبات التي درجة حرارتها  20-15ﹾم أفضل من تناول المشروبات ُ
ال ينبﻐي تناول المشروبات الكحولية ،أو المحتوية على الكافﺌين ،أو المشروبات الﻐاﺯية ،أو المشروبات ذات التركيز العالي من الملﺢ
أو السكر.
ال ينبﻐي الشرب بواسطة النوافير ،ألن الشرب بواسطتها يجعل من الصعب جد ًا الحصول على كميات كافية.
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ينبﻐي لموﻇفي إدارات الصحة المهنية أن يشرفوا على المرافق الصحية ،وإمدادات مياه الشرب ،والمقاصف ،وأماكن اإلقامة.
في البيﺌات الباردة ،ينبﻐي ألصحاب العمل أيض ًا:
الم َخ َّف َفة ،بسهولة للعمال ،و
المنكَّهة ُ
توفير المياه أو المشروبات ُ

تشجيعهم على الشرب ،عبر توفير مصدر قريب أو اتخاذ الترتيبات إلحضار المشروبات إلى العمال ،السيما عندما تكون البيﺌة جافة أيض ًا.

ﺏ .اﺳتﺨدام المواد الكيمياﺋية

 .1الﻘواﻋد الصحية

اﺗﻔاﻗية المواد الكيمياﺋية) 1990 ،رﻗﻢ  :(170ينبﻐي أن يتخذ أصحاب العمل التدابير لمراقبة العمليات ويوفروا معدات الوقاية الشخصية.

مدوﻧة الممارﺳاﺕ:

ينبﻐي ألصحاب العمل أن يوفروا:
مرافق االغتسال -
المعدَّ لة وفق ًا لطبيعة التعرض ودرجته ،و
ُ
ِ
َ
المتَّسقة مع التحكم المالﺋم بالتعرض والحاجة إلى تفادي انتشار المواد الكيمياﺋية الخطرة على
مع معيار القواعد الصحية الشخصية ُ
الصحة ،و
يمكن الوصول إليها بسهولة ،لكن في موقع بحيﺚ أن ال تصبﺢ ُم َل َّوﺛة من مكان العمل.
مرافق المالبس-
عندما تُستخدَ م المالبس الواقية ،أو
في حالة وجود خطر تلوﺙ مالبس الخروﺝ بالمواد الخطرة
َحول دون انتشار التلوﺙ من المالبس الواقية إلى مالبس الخروﺝ ومن مرفق إلى ﺁخر.
مرافق تﻐيير المالبس ذات موقع وتصميم بحيﺚ أن ت ُ

ﺝ .اﻷلياﻑ الﺰجاجية اﻻﺻﻄناﻋية وأﺻواﻑ العﺰﻝ )الصوﻑ الﺰجاجﻲ ،الصوﻑ الصﺨرﻱ ،ﺻوﻑ الﺨﹶ ﹶﺒﺚ
المعدﻧﻲ )مدوﻧة الممارﺳاﺕ(

 .1الﻘواﻋد الصحية

ينبﻐي ألصحاب العمل:
توفير مناﻃق للعمل وللتخزين خالية من الدخان
تقليل الملوﺛات المنقولة بالهواء األخرى إلى أدنى حد ممكن
توفير مرافق االغتسال وتﻐيير الثياب مع -
َأ ﹾدواﺵ ،عندما يكون مناسب ًا
منﺢ ﺯمن ﹴ
كاف للعمال الستخدام هذه المرافق لتطبيق القواعد الصحية الشخصية خالل فترة العمل ،بعد العمل مع أصواف العزل.
ينبﻐي للعمال:
ارتداء مالبس فضفاﺿة مريحة ﻃويلة األكمام ،وقفاﺯات تحقق المعايير وقبعة وذلك أﺛناء مناولة أصواف العزل ونزعها؛
ارتداء مالبس تقلل إلى أدنى حد ممكن ِ
اإل ﹾجهاد الحراري العام واالنزعاﺝ ،حيثما يكون ذلك ممكن ًا عملي ًا؛
الم َل َّوﺛة عند الضرورة ،وعدم ارتداﺋها خارﺝ مكان العمل.
تﻐيير المالبس ُ

د .الحرﻳر الصﺨرﻱ )اﻷﺳﺒستوﺱ( )مدوﻧة الممارﺳاﺕ(

 .1الﻘواﻋد الصحية

ينبﻐي ألصحاب العمل أن يوفروا:
المالبس الواقية المناسبة والمعدات التنفسية للعاملين في جمع الحرير الصخري )األسبستوﺱ( ونقله والتخلﺺ منه الذين يمكن أن
يكونوا ُم َع َّرﺿين لخطر التعرض للحرير الصخري )األسبستوﺱ( المنقول بالهواء.
للم ﹾركَبات واألوعية واألغطية التي ستُستخدَ م ﺛانية التي كانت على تماﺱ مع
التنظيف بالتفريﻎ الهواﺋي )أو ﻃريقة بديلة ال تطلق الﻐبار( َ
نفايات الحرير الصخري )األسبستوﺱ(.
َ
المل َّوﺛة وجمعها وتنظيفها أو التخلﺺ منها.
مالبس واقية ،ومرافق االستحمام باألَ ﹾدواﺵ ولتخزين المالبس ُ
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وحدة إﺯالة التلوﺙ التي هي-

متاخمة لموقع العمل أو قريبة منه حيثما يكون ذلك عملي ًا على نحو معقول ،و
الم َل َّوﺛة يمكن أن تُخزَّ ن و ُيزال عنها الﻐبار بالتفريﻎ الهواﺋي أو ت ﹾ
ُخ َلﻎ؛ و
حيﺚ المالبس واألحذية ُ
مع تهوية العادم التي تولد ﺿﻐط ًا سلبي ًا.

تعليمات دقيقة لكافة العمال بشأن الحفاﻅ على نظافة مكان العمل والقواعد الصحية الشخصية ،وبشأن االلتزام بﺈجراءات إﺯالة التلوﺙ.
المك َّلف الذي سيضمن:
المشرف المختﺺ ُ
االمتثال لكافة إجراءات التحكم بالﻐبار
اعتيان الهواء الضروري لضمان أن مستويات ألياف الحرير الصخري )األسبستوﺱ( المنقولة بالهواء خارﺝ موقع العمل هي دون
قررة.
الم َّ
حدود التعرض ُ

الم ﹶﺆ ﱢﻳنﹶة( )مدوﻧة الممارﺳاﺕ(
هـ .اﻹﺷعاﻉ )اﻹﺷعاﻋاﺕ ﹸ

 .1الﻘواﻋد الصحية

ينبﻐي ألصحاب العمل إبالﻍ العمال بشأن:
ﻃبيعة ومصادر األخطار الصحية المحتملة التي قد تنجم عن التعامل مع مصادر اإلشعاﻉ أو استخدامها؛ و
معايير ومبادﺉ الحماية من اإلشعاﻉ وتدابير التحكم التي يتعين اتخاذها مناسبة لعملهم؛ و
ﻃراﺋق وتقنيات العمل اآلمنة التي ينبﻐي أن يلتزموا بها؛ و
االستخدام والتشﻐيل المناسبين للرصد الشخصي وتجهيزات الحماية ،و
ِ
المش َّعة؛ و
تدابير القواعد الصحية الشخصية التي يتعين اتباعها للحد من المدخول من المواد ُ
قواعد وإجراءات الحماية من اإلشعاﻉ ،بما في ذلك تدابير اإلسعافات األولية المالﺋمة.
ِ
المش َّعة
يجب على العمال مالحظة ممارسات القواعد الصحية الشخصية حيثما ينطوي العمل على التعرض للمصادر غير المختومة للمواد ُ
ِ
العمل ألن هذه الممارسات تساعد على تقليل إلى أدنى حد
كاستخدام مالبس العمل النظيفة واالستحمام باألَ ﹾدواﺵ في مكان قريب من
الم ِش َّعة.
ممكن المدخول من المواد ُ

 .4اﺳتنتاجاﺕ
كما تُظهر الصفحات السابقة ،فﺈن المياه واإلصحاح والقواعد
الصحية هي جزء ال يتجزأ من تدابير الحفاﻅ على حياة العمال
وصحتهم بموجب معايير العمل الدولية ومدونات الممارسات.
بعد األخذ بعين االعتبار بعناية أولويات كل صناعة ،فقد أكد
القاﺋمون بصياغة هذا الدليل على تدابير محددة لضمان رفاه العمال
وإنتاجيتهم.
توجز هذه المعايير توقعات المجتمع الدولي من الحكومات
نجز بطريقة ُم ﹾستَدَ ا َمة
وأصحاب العمل والعمال لضمان أن العمل ُي َ
عبر السماح للعمال باألداء الجيد خالل حياتهم المهنية بأكملها،
وأن العمال ال يزالون يتمتعون بالصحة بعد تقاعدهم من القوى
العاملة .توفر هذه الصكوﻙ أيض ًا منصة مشتركة ألصحاب العمل
لحماية البيﺌة والسكان القاﻃنين حول أماكن العمل.

توفر هذه الوحدة خلفية للمواد التدريبية القادمة التي تسعى إلى
توفير مهارات أساسية لتعزيز هذه األهــداف .وبالتالي ،ينبﻐي
أن توﺿع في االعتبار المعلومات السابقة عند قراءة الوحدات
المتبقية.

© UN Photo/Kibae Park
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الوحدة واحد

الوحدة 1

الوحدة  :1دليل تدريبي ـ المياه

1

الوحدة  :1المياه
ما هي المياه اآلمنة في مكان العمل؟
تشير المياه في مكان العمل إلى قابلية الحصول على المياه اآلمنة ألغراض الشرب والقواعد الصحية الشخصية والقواعد الصحية
في مكان العمل ،ضمن مسافة معقولة عن مكان تأدية مهمات العمل أو موقع العمل.
ينبغي النظر إلى المياه المأمونة في مكان العمل بشكل شمولي كعنصر أساسي للحفاظ على السالمة والصحة المهنيتين من خالل
تصريف المياه ،ومكافحة نواقل األمراض ،وإدارة األخطار المرتبطة بالعمل.
الم َل َّوثة عبر توفير آليات لتعزيز القواعد الصحية
يشمل الحصول على المياه اآلمنة أيض ًا تدخالت تقلل من تعرض اإلنسان للمياه ُ
واإلصحاح .وهو ينطوي على السلوكيات والمرافق التي تعمل مع ًا كي يكون مكان عمل آمن ًا وصحياً.

محتويات هذه الوحدة

ت ِ
َعرض هذه الوحدة أهمية الحصول على مياه آمنة واألحكام الضرورية للحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية .إن هدف الدليل التدريبي هو إبالغ
كافة أصحاب المصلحة بشأن:

الدليل .1.1
مياه الشرب اآلمنة

الدليل .2.1
المياه اآلمنة من أجل القواعد
الصحية الشخصية
والقواعد الصحية في مكان العمل

الدليل .3.1
تصريف المياه،
ومكافحة نواقل األمراض،
واألخطار المرتبطة بالمياه
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الدليل  .1.1مياه الشرب اآلمنة
المياه أساسية لبقاء كافة الكائنات البشرية حية .فبدون المياه اآلمنة
ال يستطيع األشخاص ببساطة البقاء على قيد الحياة ،أو االزدهار في
بيئة صحية .إن سالمة المياه هي مصدر قلق متزايد في بلدان كثيرة،
ألن مصادر المياه عرضة بصورة متزايدة للتهديد من التلوث باألحياء
الدقيقة (الميكروبات) أو التلوث الكيميائي اللذين يؤثران على صحة
األفراد ،عدا عن التنمية االقتصادية والبيئة االجتماعية للمجتمعات
واألمم .يمكن أن تنتشر األمراض في أماكن عمل وبيئات معيشية
كثيرة بسبب عدم اتباع القواعد الصحية الشخصية والغذائية والبيئية،
وهذا بدوره ناجم عن عدم كفاية المياه وعن استهالك المياه
الم َل َّوثة.
ُ

حقائق أساسية عن مياه الشرب
 663مليون شخص ال يحصلون على مياه الشرب
النظيفة حتى اآلن.

 8من  10أشخاص ال يحصلون على المياه النظيفة
وهم يحيون في مناطق ريفية.
ِ
ستخدمون مياه ًا غير ُمعا َل َجة من
 159مليون شخص َي
ً
البحيرات واألنهار  -مصدر المياه األقل أمانا هناك.

على األقل  1.8مليون شخص يستخدمون مصدر ًا
لمياه شرب ُم َل َّوث ًا بالبراز.

الم َل َّوثة تسبب سنوي ًا 502,000
 ُيقدَّ ر أن مياه الشرب ُ
حالة وفاة ناجمة عن اإلسهاالت.
المصدر:

World Health Organization (2015). Drinking water, Fact

sheet N°391

ما المقصود بمياه الشرب اآلمنة؟
مياه الشرب اآلمنةُ ،ت ْع َرف أيض ًا بـِ «المياه الصالحة للشرب»
الم َح َّسنَة» ،هي «المياه ذات النوعية الكافية
أو «مياه الشرب ُ
الستخدامها للشرب (باإلضافة إلى الطهي) والقواعد الصحية
الشخصية والمنزلية) دون أن تسبب خطر ًا على الصحة ».لسوء
الحظ ،إن الكثير من المياه المخصصة للشرب غير آمن دوم ًا .إن
التهديدات الرئيسية الثالثة لمياه الشرب هي تهديد األحياء الدقيقة
(الميكروبات) والتهديدان الكيميائي واإلشعاعي.
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  .1تهديدات األحياء الدقيقة
(الميكروبات)
قد تكون المياه ُم َل َّوثة بالجراثيم أو الفيروسات أو الطفيليات ،وهي
جميعها ترتبط بنقل أمراض عديدة.
 إن الخطر األكبر على الصحة من الجراثيم في المياه
بم ْف َرغات اإلنسان والحيوان.
ناجم عن التلوث ُ

 إذا ما أصيب شخص بعدوى ،فإن األحياء الدقيقة
(الميكروبات) قد تتضاعف وتنتشر في ُم ْف َرغات اإلنسان
وتُعدي اآلخرين.
 يمكن أيض ًا أن يتضاعف بعض األحياء الدقيقة
(الميكروبات) في الطعام والمشروبات وأنظمة المياه
الدافئة ،مما يزيد من خطر التلوث والعدوى.

األمراض المنقولة بالمياه/عوامل المرض
(على سبيل المثال ال الحصر):
الجرثومية
الزُّ حار
(اله ْي َضة)
الكُوليرا َ
الح َّمى الت ِِّيف َّية
 ُ
ِ
ِ
 ِ
اإل ْشريك َّية القولون َّية Escherichia coli

الفيروسية
ِ
ا ْلتِهاب الكَبد E
ا ْلتِهاب الكَبِد A
ا ْلتِهاب ِسنْجابِ َّية النُّخاع َ
(ش َلل األَ ْطفال)

الطفيلية
َ
 َ
خ ِف َّية األ ْبواغ Cryptosporidium
ِ
ِ
يارد َّية
الج ْ
ِ
الم َق َّو َسة الغُونْد َّية Toxoplasma gondii
 ُ

المصدر:

World Health Organization (2015). Waterborne diseases,

Fact sheet N391
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 .2التهديدات الكيميائية
باإلضافة إلى الجراثيم ،من الممكن أن تحتوي المياه أيض ًا على
بعض المواد الكيميائية .إن بعضها غير ضار ،لكن يمكن أن يسبب
البعض اآلخر آثار ًا صحية سلبية.
إن معظم المواد الكيميائية في مياه الشرب هو مصدر
قلق بعد التعرض الطويل عادة (سنوات وليس أشهر ًا)؛
ويعود السب في ذلك إلى أن اآلثار الصحية عادة قد
تتراكم وتزداد سوء ًا بمرور الزمن.
يمكن أن تصل المواد الكيميائية إلى المياه من مصادر
مختلفة؛ وهي تتضمن:
المصادر الطبيعية (من الصخور والتربة)

المصادر الصناعية أو البشرية (المنتجات الثانوية
للتصنيع أو المواد الكيميائية من نفايات المناجم)
والم َخ ِّصبات
األنشطة الزراعية (مبيدات اآلفات
ُ
(األَ ْس ِمدَ ة))

الم َط ِّه َرة
مواد على تماس مع مياه الشرب (المواد ُ
والمواد الكيميائية في أنابيب المياه)

الملوثات الكيميائية في المياه (أمثلة)

1

 .3التهديدات اإلشعاعية

الم ِش َّعة التي يمكن أن
قد تحتوي مياه الشرب أيض ًا على المواد ُ
تشكل خطر ًا على صحة اإلنسان .عادة ما تكون األخطار اإلشعاعية
أقل خطورة مقارنة باألخطار من األحياء الدقيقة (الميكروبات)
والمواد الكيميائية.
باستثناء الظروف الشديدة ،فإن جرعة اإلشعاع في مياه
الشرب أقل كثير ًا من الجرعة التي يتم تلقيها من مصادر
اإلشعاع األخرى.
إن اختبارات األسلحة النووية ،واالنبعاثات االعتيادية
من المرافق الصناعية والطبية والحوادث أضافت إلى
مياه الشرب نشاط ًا إشعاعي ًا من صنع اإلنسان.

ما هي المصادر التي توفر مياه الشرب المأمونة؟

في حين أن ثمة مصادر كثيرة للمياه ،فإنه ينبغي الوثوق بمصادر
الم َح َّسنَة فقط من أجل الشرب والطهي .إن مصدر مياه
مياه الشرب ُ
«الم َح َّسنَة» هو ،بحسب طبيعة إنشاءه أو من خالل التدخل
الشرب ُ
الم ْحمي من التلوث الخارجي ،السيما من التلوث
الف ّعال ،المصدر َ
بالمادة البرازية.

مصادر ﻃبيعية
الزرنيخ (األرسنيك)
الفلوريد
الحديد
مصادر صناعية ومساكن البشر
البيريليوم
السيانيد
الزئبق
األنشطة الزراعية
األمونيا (النشادر)
اإلندوسلفان (مبيد آفات)
النيترات
معالجة المياه أو مواد على تماس مع مياه الشرب
الحرير الصخري (األسبستوس)
الكلور
الرصاص
المصدر:

World Health Organization (2011). Guidelines for

Drinking-water Quality
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اجلدول  .1.1.1املصادر ا ُمل َح َّسنَة وغري ا ُمل َح َّسنَة ملياه الرشب.

مصدر املياه

التعريف

املياه ا ُمل َوزَّعة إىل املنازل
باألنابيب

أنابيب مياه متصلة مع شبكة أنابيب يف املنزل إىل صنبور واحد أو أكثر (مثالً ،املطبخ وغرفة االستحامم) .تدعى
أيض ًا التوصيالت املنزلية.

املياه ا ُملوزَّعة إىل ِ
الفناء أو قطعة
َ
أرض باألنابيب

الفناء أو قطعة أرض خارج املنزل .تدعى أيض ًا توصيالت ِ
أنابيب مياه موصولة إىل صنبور يقع يف ِ
الفناء.

الصنبور العام

ُزود بصنبور أو أكثر ،وهي مصنوعة من اآلجر أو
نقطة مياه عاملة يستطيع األشخاص مجع املياه منها .قد ت َّ
اخلرسانة .تدعى أيض ًا النافورة العامة.

مياه الرشب ا ُمل َح َّسنَة

البئر األنبويب أو
احلفرة العميقة

حفرة عميقة ُح ِف َرت بغية الوصول إىل املياه اجلوفية .ت َُش َّيد مع قميص أو أنابيب للحيلولة دون انخسافها وحلامية
مصدر املياه من الرشح بمياه ا َملسيل .ت َُضخ املياه بوسيلة تولد الطاقة التي قد يكون مصدرها اإلنسان أو احليوان
أو الرياح أو الكهرباء أو الديزل أو الشمس.

البئر املحفور
يدوي ًا ا َمل ْح ِمي

زود بمنصة حُت َِّول املياه
بئر حممي من مياه ا َملسيل بواسطة بطانة أو قميص للبئر يرتفع فوق مستوى األرض و ُم َّ
املترسبة بعيد ًا عن البئرُ .يزَ َّود البئر أيض ًا بغطاء كي ال تسقط احليوانات فيه وال ُت ْل َقى النفايات فيه.

الينبوع ا َمل ْح ِمي

ينبوع طبيعي ِ
حممي من ا َملسيل ومن روث الطيور ومن احليوانات بواسطة «صندوق الينبوع» املصنوع من اآلجر
ِ
أو اخلرسانة وا ُملشاد حول الينبوع بحيث تتدفق املياه خارج الصندوق وإىل أنبوب أو ُم ْست َْجمع ،دون التعرض
للتلوث اخلارجي.

مياه األمطار

أمطار جُت َمع من السطوح (بواسطة ُم ْست َْج ِمع سقفي أو أريض) خُ
وتزَّ ن إىل حني استخدامها.

الينبوع غري ا َمل ْح ِمي

للمسيل وروث الطيور ودخول احليوانات .عادة ما ال تُزَ َّود الينابيع غري املحمية بـِ «صندوق
ينبوع عرضة َ
الينبوع».

الم َح َّسنَة
مياه الرشب غري ُ

البئر املحفور يدوي ًا غري ا َمل ْح ِمي

بئر حمفور الذي من أجله إحدى النقطتني التاليتني حقيقية )1 :غري محَ ْ ٍِم من مياه ا َملسيل؛ أو  )2غري محَ ْ ٍم من روث
الطيور ومن احليوانات .يف حال أن إحدى النقطتني حقيقية ،فإن البئر يعترب غري محَ ْ ٍم.

خزان صغري أو برميل املياه
ا ُملوزَّعة

مياه تُباع من ِق َبل ُمزَ ِّود يقوم بنقل املياه إىل املجتمع باستخدام عربات جترها احلمري ،و َم ْركبات جمهزة بمحرك،
ووسيلة أخرى.

شاحنة صهرجيية

مياه تُن َقل إىل املجتمع بشاحنة وتُباع من صهريج املياه.

املياه السطحية

هي املياه التي تتوضع فوق سطح األرض؛ تتضمن األهنار والسدود والبحريات والبرِ َ ك واجلداول والقنوات
وأقنية الري.

المصدرWHO/UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) for Water Supply and Sanitation. Improved and unimproved water sources and sanitation facilities. 2015:
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الوحدة  :1دليل تدريبي ـ المياه
المياه المعبأة بقوارير  -تعتبر أيض ًا مصدر ًا لمياه الشرب .مع ذلك،
ِ
َستخدم المنازل
ال تعتبر المياه المعبأة بقوارير ُم َح َّسنَة إال عندما ت
وأماكن العمل مياه الشرب من مصدر ُم َح َّسن للطهي وللقواعد
الصحية الشخصية؛ وعندما ال تُتاح هذه المعلومات ،فإن المياه
المعبأة بقوارير تُصنَّف على أساس كل حالة على حدة.

تذكير :العمل في عمليات الحيوانات وذبحها
قد تنطوي أنشطة العمل مع الحيوانات على التعرضات
لنفاياتها ،باإلضافة إلى خطر التعرضات للجراثيم،
اإل ْش ِ
وتلوث المياه الجوفية .إن ِ
ريك َّية ال ُقولونِ َّية هي
إحدى مسببات العدوى التي تحظى باهتمام كبير ،وهي
ناجمة عن ُم ْف َرغات الحيوانات.
قد تحدث العدوى لدى العاملين ،السيما العاملين
الشباب واألطفال ،كنتيجة لتلوث المياه الجوفية ،بما
باإل ْش ِ
في ذلك اآلبارِ ،
ريك َّية ال ُقولونِ َّية .يكن للعدوى
الم َل َّوثة أن تؤدي إلى أمراض
الناجمة عن شرب المياه ُ
َم ِعد ََّية ِم َع ِو َّية شديدة كاإلسهاالت واالضطرابات
الكلوية الشديدة واضطرابات أخرى ،وقد تؤدي إلى
الوفاة.
ينبغي ألنشطة العمل التي تنطوي على الحيوانات أن
تأخذ بعين االعتبار إمكانية تلوث المياه الجوفية ،كما
ينبغي توخي الحذر الشديد.
نظرSafety and health in agriculture :
المصدر :لمزيد من المعلوماتُ ،ا ْ
)an ILO code of practice (2010؛ أصدر المعهد العربي للصحة والسالمة
المهنية بدمشق الترجمة العربية لهذه المدونة تلك بعنوان السالمة والصحة
في الزراعة .2014 ،وهي متاحة على موقع المعهد.

ما هي متطلبات العامل
من مياه الشرب؟

إن المياه هي حاجة أساسية لجسم اإلنسان وبالغة األهمية لحياة
اإلنسان .يحتاج جسم اإلنسان إلى مقدار أدنى من المياه كي يكون
قادر ًا على تأدية وظائفه على نحو مالئم .وبدون مقدار معين من
المياه يحدث الت َّْجفاف الخفيف ومن ثم الشديد.
الت َّْجفاف الخفيف .يؤدي إلى آثار صحية سلبية كفقدان
اليقظة والتركيز ،والصداع ،والتخليط .باإلمكان عكس
الت َّْجفاف الخفيف عبر زيادة المدخول من السوائل ،كما
يمكن تعزيزه عبر استخدام محاليل استعاضة الملح.

1

الت َّْجفاف الشديد .يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات
كلوية وبولية ،وقد يؤدي إلى الوفاة؛ ويتطلب الت َّْجفاف
الشديد رعاية طبية خاصة.
من الصعب وضع تعريف لكمية «الحد األدنى المطلق» من مياه
الشرب الالزمة للحفاظ على ِ
ماهة .تختلف المتطلبات الدنيا
اإل َ
للعامل بين عامل وآخر ،وتعتمد على عوامل مختلفة كثيرة ،بما في
ذلك:
خصائص العامل ،كالعمر ،و ُم ْش ِعر كتلة الجسم،
والحالة البدنية ،ودرجــة الت ََّأ ْق ُلم ،واالستقالب،
ووجود حاالت صحية ،وتناول العقاقير والمشروبات
الكحولية.
نوع مهام العمل التي يؤديها العامل ،أي خفيفة أو
متوسطة أو شديدة.
درجة الحرارة والرطوبة.
استخدام المالبس ومعدات الوقاية الشخصية.
مع األخذ بعين االعتبار أننا نفقد الماء من خالل التعرق ،فإن أي ًا من
أنشطة العمل التي تزيد معدل تعرقنا ،باإلضافة إلى ارتفاع درجات
الحرارة ،هي عوامل رئيسية يتعين أخذها بعين االعتبار أثناء تحديد
اِحتياجات ِ
ماهة للعامل .يعرض الجدول الوارد أدناه قيم ًا إرشادية
اإل َ
ألخذها بعين االعتبار.

الجدول .2.1.1

احتياجات ِ
ماهة استناد ًا إلى النشاط ودرجة
اإل َ
الحرارة.

بيئة
معتدلة،
مستقرة

ن َِشط بدني ًا
و/أو درجة
احلرارة مرتفعة

أنثى بالغة

 2.2ليرت/يوم

 4.5ليرت/يوم

ذكر بالﻎ

 2.9ليرت/يوم

 4.5ليرت/يوم

المصدرHoward G, Bartram J. (2003) Domestic Water Quantity, Service, Level :

and Health. World Health Organization
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الجدول .3.1.1

االحتياجات اإلرشادية من ِ
ماهة استناد ًا إلى درجة الحرارة والنشاط ونسبة العمل/الراحة.
اإل َ

درجة احلرارة ا ُمل َؤ ِّثرة
()WBGT

سي ْل ِز ُيوس

27.7-25.6
29.4-27.8
31.1-29.4
32.2-31.1
أكثر من 32.2

العمل اخلفيف (السهل)
حد نسبة العمل/
الراحة

لح

املدخول من
املاء (ليرت/
ساعة)

العمل املعتدل
حد نسبة
العمل/الراحة

العمل الشديد (الثقيل)

حد نسبة
املدخول من املاء
(ليرت/ساعة) العمل/الراحة

املدخول من
املاء (ليرت/
ساعة)

0.5

لح

0.75

 20/40دقيقة

0.75

0.5

 10/50دقيقة

0.75

 30/30دقيقة

1

0.75

لح

 20/40دقيقة

0.75

 30/30دقيقة

1

0.75

 30/30دقيقة

0.75

 40/20دقيقة

1

 50/10دقيقة

1

 40/20دقيقة

1

 50/10دقيقة

1

لح
لح

مالحظات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

القيم إرشادية بطبيعتها
ل ح= ال يوجد حد لزمن العمل بالساعة
المؤَ ِّث َرة
في حال استخدام المالبس الواقية الكاملة ،أضف  6سي ْل ِز ُيوس إلى الحرارة ُ
المؤِّ ثرة في المناخ الرطب
في حالة استخدام درع الجسم الشخصي ،أضف  4سي ْل ِز ُيوس إلى درجة الحرارة ُ
ال ينبغي للمدخول من السوائل أن يتجاوز  12ليتر ًا يومي ًا
تحذير :ال ينبغي للمدخول من السوائل أن يتجاوز ليتر ًا واحد ًا لكل ساعة
تعني الراحة نشاط ًا بدني ًا أدنى (جلوس أو وقوف) ،منجز ًا في الظل ،إذا أمكن ذلك
 إن زمن العمل/الراحة وحجوم استعاضة السوائل تحافظ على األداء ِ
ماهة لمدة على األقل  4ساعات من العمل في فئة العمل الموصوفة .قد تتراوح االحتياجات الفردية من الماء
واإل َ
ما مقداره  ±ربع  0.25ليتر/ساعة

المصدرPublished in Safety and health in agriculture. ILO code of practice. Appendix VI. Adapted from: Montain SJ, et al. Fluid Replacement Recommendations for Training :
 .in Hot Weather. Military Medicine, 164,7:502-508, 1999وقد أصدر المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق هذه المدونة بعنوان السالمة والصحة في الزراعة،
 ،2014وهي متاحة على موقع المعهد.

األمراض المرتبطة بالحرارة

يعتبر الت َّْجفاف سبب ًا رئيسي ًا لألمراض المرتبطة بالحرارة ،بما في
واإل ْجهاد الحراري ِ
ذلك ال َّط َفح الحراري ِ
وض ْر َبة
واإلنْهاك الحراري َ
الحرارة .للعمل في بيئات درجة حرارتها مرتفعة أو رطوبتها مرتفعة،
الم ِش َّعة ،أو في أنشطة بدنية ُم ِ
جهدة
أو بالقرب من مصادر الحرارة ُ
ِ
احتمال كبير في تحريض حدوث اإل ْجهاد الحراري لدى العمال.
يمكن أن تتضمن األمثلة:
 العمليات داخل المباني أو في حيز مغلق كمسابك الحديد
والصلب ،وشي اآلجر ،ومرافق إنتاج الزجاج والمطاط،
والمرافق الكهربائية (غرف المراجل (الغَلاَّ يات)،
والمطابخ ،والمنشآت الكيميائية ،والمناجم تحت سطح
األرض ،والمصاهر.
ُنجز في الطقس الحار؛
 العمليات خارج المباني التي ت َ
كالزراعة ،والتشييد ،والتعدين (التنقيب) ،والتكرير،
واألنشطة في مواقع النفايات الخطرة ،السيما تلك التي
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تتطلب استخدام العمال لمعدات الوقاية الشخصية غير
النَّفو َذة أو نصف النَّفو َذة.

ماذا بشأن المجموعات الخاصة من العمال؟

 العاملون الشباب .حساسون تجاه الت ِّْجفاف بسبب نمو
أجسامهم .إنهم أقل قدرة على تنظيم درجات حرارة
أجسامهم في ظروف العمل الحارة .يولد العمال الشباب
حرارة لكل باوند (يعادل  453.68غرام) من وزن
الجسم أكثر من البالغين .باإلضافة إلى ذلك ،قد تنقصهم
المعرفة بشأن الحفاظ على ِ
ماهة أثناء العمل.
اإل َ

 العامالت الحوامل .يحتجن إلى استعاضة إضافية من
السوائل لضمان تلبية احتياجات الجنين ،باإلضافة إلي
التزويد من أجل اتساع الحيز خارج الخلوي والسائل
الس َلوي (األمينوسي) .يرفع الحمل بشكل طبيعي درجة
َّ
حرارة الجسم ،مما يجعل النساء أكثر عرضة ِ
لإلنْهاك
الحراري.

الوحدة  :1دليل تدريبي ـ المياه
الم ْر ِضعات .للعامالت المرضعات متطلبات
العامالت ُ
إضافية من المياه بمقدار  1 - 0.75ليتر لكل يوم خالل
األشهر الستة األولى من اإلرضاع.

الم َع َّوقون .قد يواجهون عوائق للوصول إلى
العاملون ُ
مواقع مياه الشرب؛ وقد يكون لديهم أيض ًا متطلبات
مختلفة من مدخول المياه.

العاملون المسنون .قد ال يحتاجون إلى مقادير إضافية
من الماء ،لكنهم قد يكونون في خطر أكبر من الت َّْجفاف
بسبب تناقص الشعور بالعطش.

العاملون المرضى أو ناقصو المناعة .قد يكونون أكثر
الم َل َّوثة
عرضة لإلصابة بالمرض الناجم عن المياه ُ
مقارنة بالعمال األصحاء .بحسب مرضهم ،قد يعانون
من الت َّْجفاف ويحتاجون إلى مقدار من الماء أو الكَهارل
(األيونات (الشوارد)).

ما هي متطلبات مكان العمل من مياه الشرب؟

إن الحصول على مياه الشرب اآلمنة في مكان العمل هو حق من
حقوق اإلنسان األساسية .وبغية الحفاظ على العمال سالمين
أصحاء ومنتجين ،فإنه يجب على صاحب العمل ضمان الحصول
على مياه الشرب اآلمنة ،ومستلزماتها (كاألكواب) ،باإلضافة إلى
عرض أدناه توصيات بشأن توفير مياه الشرب
صيانة مرافق المياهُ ،ي َ
في مكان العمل.

عتمد ًا
ينبغي أن يكون مصدر مياه الشرب ُم َ

عتمد ًا من ِق َبل سلطة المياه،
يعني ذلك أنه ينبغي أن يكون المصدر ُم َ
وإمداده من ِق َبلها ومراقبته من ِق َبلها ،وينبغي أن تضمن تلك السلطة
أنه صالح للشرب.
ينبغي توفير المياه الجارية فيما إذا كان ذلك متاح ًا
وعملي ًا .تتضمن األمثلة النوافير التي توزع المياه
باألنابيب ،ومرافق المياه المتصلة بالمصدر باألنابيب.
إذا ما تعذر توفر المياه الجارية ،فإنه ينبغي توفير مياه
الشرب بحاويات .تتضمن األمثلة ُم َب ِّردات المياه،
والعبوات المعدنية ،والحاويات األخــرى المغلقة
والمجهزة بصنبور .ينبغي للعبوات:

1

أن تكون مغلقة بإحكام لحماية المياه من التلوث من
المصادر الخارجية؛ و

أن تكون مجهزة بصنبور لتوزيع المياه؛ و

أن تكون ذات شارات واضحة تدل على محتوياتها؛ و

أن تُن َّظف و ُت َط َّهر بفترات منتظمة للتأكد من أن التلوث لم
يحدث فيها.

تذكير :الحفاﻅ على المياه ﺁمنة
عتمد ًا ،سواء أكان
ينبغي أن يكون مصدر مياه الشرب ُم َ
زودة باألنابيب أو جارية ،أو يتم توفيرها
ذلك يعني أنها ُم َّ
بحاويات .إن المهم هو الحفاظ عليها نظيفة وآمنة وخالية
من التلوث .يعني ذلك أنه ال ينبغي على اإلطالق توفيرها
في حاويات مفتوحة كالدِّ الء التي يجرف منها العمال .إن
مصادر المياه المكشوفة ،كالدِّ الء ،تزيد من خطر تلوث
والهوام (اآلفات)،
المياه من الجراثيم المنقولة بالهواء؛ َ
والحشرات ،والحيوانات األخرى؛ والمخاطر الكيميائية،
كمبيدات اآلفات؛ والتعرضات من أيدي العمال اآلخرين
أو أكوابهم أو ِدالئهم.

ينبغي أن تكون مياه الشرب مستساغة

ينبغي أن تكون المياه مستساغة الطعم وخالية من الرائحة كي يتشجع
العمال على شربها.
الوضع المثالي هو أن تكون المياه خالية من المذاق
ِ
ستخدمين يشككون في جودتها .من
الم
الذي يجعل ُ
األهمية بمكان التذكر أن المذاق لوحده ال يشير دوم ًا
إلى مشكلة صحية مباشرة (مثالً ،إن المياه التي مذاقها
قليل من الكلور ال تشكل خطر ًا صحي ًا) ،لكن إذا ما كان
ِ
ستخدمين
الم
مذاق إمدادات المياه اآلمنة ليس جيد ًا ،فإن ُ
قد يقررون الشرب من مصادر بديلة غير آمنة (مثالً،
المعا َل َجة من البِ َرك أو البحيرات)
المياه السطحية غير ُ
ويعرضون صحتهم للخطر.
ِّ
ينبغي أن تكون درجة حرارة المياه مالئمة استناد ًا إلى
ظروف مكان العمل والظروف البيئية .في البيئات التي
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درجة حرارتها هي نفس درجة حرارة الغرف ،فإن المياه
الباردة مستساغة بمقدار أكبر من المياه الدافئة ،مما
يشجع العمال على شربها.

 قد يكون العمل في المناجم حار ًا وشاق ًا! ينبغي أن تكون
مياه الشرب متاحة فوق سطح المنجم وتحته حسب
الحاجة.

تذكير :الماء مقابل المشروبات األخرى

دراسة حالة :ا ِ
ماهة بدون استخدام اليدين
إل َ

ينبغي دوم ًا توفير المياه الصالحة للشرب الستخدامها من
ِق َبل العمال للحفاظ على ِ
ماهة.
اإل َ
من الممكن في بعض الحاالت توفير مشروبات أخرى
عند الضرورة استناد ًا إلى ظروف مكان العمل؛ على سبيل
المثال:
الم َخ َّف َفة
المنَكَّهة ُ
 المشروبات ُ
 المشروبات قليلة الملح
المشروبات الدافئة لتعويض السوائل ِ
(اإل ْمهاء) في
البيئات الباردة
ال ينبغي الترويج للمشروبات التالية وتوفيرها:
 المشروبات الغنية بالسكر ،كالصودا
 المشروبات الغنية بالكافئين ،كمشروبات الطاقة
 المشروبات الكحولية

في السلفادور ُأ ْج ِر َيت دراسة تدخلية مختلطة الطريقة
بين عمال تقطيع قصب السكر لتقليل ِ
اإل ْجهاد الحراري
والت َّْجفاف دون انخفاض اإلنتاجية .زُ ِّود ستون عام ً
ال
بحاوية مياه على شكل حقيبة محمولة على الظهر مجهزة
بأنبوب موصول إلى الحقيبة وبقطعة فموية من أجل
ِ
ماهة المتواصلة بدون استخدام اليدين .تضمن التدخل
اإل َ
أيض ًا مناطق للراحة ُم َظ َّل َلة َن ِّقالة ،وفترات راحة مبرمجة
زمني ًا ،ومناج ُم َح َّسنَة أرغونومي ًا (تالؤمي ًا) ،واستراتيجات
تتعلق بالكفاءة .لقد ُج ِم َعت البيانات الصحية في مراحل
التدخل المختلفة .لقد ازداد استهالك المياه بعد التدخل
بين العمال بمقدار  25بالمئة مقارنة بخط األساس،
وتناقصت أمراض ِ
اإل ْجهاد الحراري والت َّْجفاف .ازداد
اإلنتاج اليومي لكل شخص من  5.1طن من قصب السكر
إلى أكثر من  7.3طن من قصب السكر بعد التدخل ،الذي
كان أكبر مما هو عليه في مجموعات التقطيع األخرى.
قدمت المجموعات البؤرية المشاركة تقارير إيجابية بشأن
مكونات البرنامج التي يبدو أنه يقلل بشكل كبير من أثر
اإلجهاد الحراري.

ينبغي أن تكون مياه الشرب متاحة دوم ًا

ينبغي أن يكون الوصول إلى مياه الشرب سه ً
ال ومالئم ًا لكافة العمال
في مكان العمل.
 ينبغي دوم ًا أن تؤخذ بعين االعتبار احتياجات العاملين
الم َع َّوقين .ينبغي تصميم مواقع الشرب في مكان العمل
ُ
بطريقة تجعل الوصول إليها سه ً
ال لكل شخص .ال ينبغي
أن تكون مواقع مياه الشرب مرتفعة كثير ًا ،كما ال ينبغي
وجود عوائق غير ضرورية تجعل الوصول إليها صعب ًا.
 في القطاعات؛ كالبناء ،أو الزراعة ،أو الغابات ،أو حيث
يتطلب العمل تنقل العمال وتغيير مواقع عملهم مرات
عديدة ،فإنه ينبغي أن تكون مياه الشرب متاحة إما في كل
موقع للعمل أو ضمن مسافة معقولة منه  -يعني ذلك ،أنه
ينبغي أن يكون موقعها ضمن مسافة معقولة بالنسبة لكافة
العمال .إن الحل السهل هو وحدات توزيع المياه النَّ َّقالة
جهزة بصنبور .ثمة خيار آخر ،أال وهو تزويد
والم َّ
المغلقة ُ
العمال بحقائب الظهر التي تحتوي على مياه الشرب مع
وسائل الشرب الشخصية ( ُا ِ
نظر الصندوق النصي الوارد
أدناه).
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المصدرBodin, T., et al., 2016. “Intervention to reduce heat stress :
and improve efficiency among sugarcane workers in El Salvador:
Phase 1”, in Occup Environ Med, Vol. 73, No. 6), pp.409-16

ينبغي توفير أوعية الشرب المناسبة
قد يلوث العمال اآلخرون ،وبسهولة ،مياه الشرب ،السيما إذا ما
كانوا مصابين بمرض ،وتعرضوا للمواد الخطرة في مكان العمل؛
ولهذا السبب ،ال ينبغي للعمال أن يتشاركوا في أوعية الشرب.
 ينبغي أن يتوفر لكل عامل أوعيته الفردية المخصصة
للشرب ،كاألكواب ،والقوارير ،كما ينبغي أن يكون
استخدامها شخصي ًا .ال ينبغي للعمال أن يتشاركوا في
أوعية الشرب.

الوحدة  :1دليل تدريبي ـ المياه

الشكل .1.1.1

1

طرق مالئمة لتوفير مياه الشرب في مكان العملILO/WHO HealthWISE Action Manual, 2014 .

إذا ما تعذر توفير األوعية فردية االستخدام ،فإنه ينبغي أن
تكون المياه الصالحة للشرب متاحة على مقربة من مكان
الشرب بغية تنظيف أوعية الشرب بفترات منتظمة.

ينبغي أن يكون توفير مياه الشرب مناسب ًا
لظروف العمل

قد تكون اليدان ُم َل َّوثتين وتشكالن خطر ًا على الصحة؛
وبناء على ذلك ،ال ينبغي استخدامهما كطريقة لشرب
المياه (أي ،جعل راحتي اليدين مقعرتان وجعل المياه
تنساب فيهما ومن ثم شربها).

تختلف أماكن العمل بشكل كبير استناد ًا إلى القطاع ومهمة العمل.
إن الطريقة الفضلى لفهم أنسب الطرائق لتوفير مياه الشرب هي
إجراء تقييم الخطر في مكان العمل .تتضمن العناصر التي يتعين
أخذها بعين االعتبار:
درجـــة الــحــرارة والــرطــوبــة فــي مــكــان العمل
(الجدول .).4.1.1
نوع نشاط العمل (خفيف أو معتدل أو شديد (ثقيل)).
موقع مهام العمل والقرب من أماكن الشرب.
االحتياجات الفردية للعمال (أي ،هل تأقلم العمال مع
بيئة العمل).
إمكانية تلوث المياه .على سبيل المثال؛ يمكن لمبيدات
والم َخ ِّصبات (األَ ْس ِمدَ ة) أن تلوث المياه في
اآلفات
ُ
األراضي الزراعية ،وينبغي أن يكون هناك اهتمام خاص
لضمان أن المياه صالحة للشرب للعمال في تلك
المواقع.
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الجدول  .4.1.1اعتبارات لتوفير مياه الشرب استناد ًا إلى ظروف العمل الحارة والباردة.

في ظروف العمل الحارة (على سبيل المثال؛ خارج المباني في المناخ المداري ،أو في المناجم/المسابك):

ِ
اِ ِ
المنَك ََّهة وبحيث أن تكون متاحة بسهولة حسب الضرورة
جعل المياه قليلة الملح أو َخ ِّفف المشروبات ُ
َشج ِع العمال على الشرب على األقل كل ساعة
تأكدْ أن مصدر الشرب قريب ،أو اِ ِ
تخذ الترتيبات إلحضار المشروبات إلى العمال
الم َث َّلجة
ُخ ْذ بعين االعتبار أن تكون المشروبات بدرجة حرارة مقدارها ْ 20-15م ،ألنها أفضل من المشروبات ُ
ُخ ْذ بعين االعتبار أنه قد يكون من الصعب جد ًا الشرب من النوافير والحصول على مقادير كافية من المياه منها

توفر وال تشجع على شرب المشروبات الكحولية أو الغازية أو الغنية بالكافئين ،أو المشروبات التي محتواها من الملح أو السكر
 ال ْ
ِ
َ
َجفاف الجسم ويجعله أكثر عرضة لإل ْجهاد الحراري.
َّناسق ،ويسبب ت ْ
المحاك ََمة والت ُ
مرتفع .تَذك َّْر أن تناول المشروبات الكحولية يثبط ُ
قد َي ْلزَ م ليتر واحد أو أكثر لكل ساعة لكل عامل في حالة العمل البدني في الظروف الحارة
َو ْفر مناطق ُم َظ َّللة لراحة للعمال ليحصلوا على الراحة أثناء الفواصل الزمنية أثناء العمل ولشرب المياه

في ظروف العمل الباردة (على سبيل المثال؛ العمل خارج المباني في فصل الشتاء ،أو أعمال التخزين في درجات حرارة
منخفضة):
َو ْفر غرف ًا ُمدَ َّفأة حيثما يمكن للعمال أن يشربوا المياه أو السوائل األخرى للحفاظ على ِ
ماهة
اإل َ
اِ ِ
المنَك ََّهة متاحة بسهولة حسب الضرورة
جعل المياه وتخفيف المشروبات ُ
َو ْفر مشروبات دافئة لتعويض السوائل ِ
(اإل ْمهاء)
ُخ ْذ بعين االعتبار أنه قد يكون من الصعب جد ًا الشرب في النوافير والحصول على مقادير كافية من المياه منها

تشجع على شرب المشروبات الكحولية أو الغازية أو الغنية بالكافئين ،أو المشروبات التي محتواها من الملح أو السكر
توفر وال
ْ
 ال ْ
َجفاف الجسم ويجعله أكثر عرضة لت َْجفاف البرد
ت
ويسبب
ق
والتناس
ة
َم
ك
حا
الم
يثبط
الكحولية
المشروبات
تناول
أن
َذكر
ت
.
مرتفع
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ

تذكير :المياه في غرف اإلنقاذ المستقلة

تذكير

قد يكون التعدين (التنقيب) تحت سطح األرض خطر ًا
على وجه الخصوص ،السيما عندما يتعلق األمر بحاالت
الطوارئ ،كالفيضانات والحرائق واالنفجارات وانهيار
المنجم وانطالق غاز أو غبار سام .في بعض حاالت
الطوارئ عندما ال يكون لدى العمال الوقت الكافي
للوصول إلى مخرج المنجم ،فإن غرف اإلنقاذ المستقلة
قد توفر حماية مؤقتة .لقد أش��ارت توصية السالمة
والصحة في المناجم( 1995 ،رقم  )183إلى أنه ينبغي
ُزود غرف السالمة بالمياه الصالحة للشرب والطعام
أن ت َّ
ومعدات التنفس واالتصاالت الهاتفية.

من الممكن لتوفير مياه الشرب أن يستند إلى قطاع
العمل أو أنشطة العمل .عُدْ إلى صكوك منظمة العمل
الدولية وتوصياتها بشأن المياه ال��واردة في «مدخل»
هذا الكتاب.

المصدرILO (1994). Safety and health in mines. Record of :
Proceedings, Provisional record 26. International Labour
)Conference (81st: 1994 Geneva
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1

الدليل  .2.1المياه اآلمنة من أجل القواعد الصحية الشخصية
والقواعد الصحية في مكان العمل
باإلضافة إلى المياه اآلمنة الحتياجات ِ
ماهة ،فإنه ثمة احتياجات
اإل َ
أخرى في مكان العمل حيث الحصول على المياه اآلمنة أمر مهم
من أجل صحة العمال ورفاهم وإنتاجيتهم .إن الحصول على مياه
الشرب لكافة العمال ضروري إلدارة:

.1
.2
.3

غسل الشرج) ،حيثما ال ُيستخدَ م ورق المرحاض؛ سيكون ذلك من
وظيفة السياق الثقافي للعمال الذي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار
أثناء تحديد مقدار المياه الالزمة للمرافق الصحية.

القواعد الصحية الشخصية (من أجل الغسل واالستحمام)

تقديرات االحتياجات من المياه للمرافق الصحية:

القواعد الصحية في مكان العمل (التنظيف وغسل المالبس)

مراحيض الرحض 20-10 :ليتر ًا لكل شخص لكل
يوم
مراحيض الرحض المتدفق 3-1.5 :ليترات لكل
شخص لكل يوم
غسل الشرج :ليتر واحد  -ليتران لكل شخص لكل يوم

القواعد الصحية للغذاء (إعداد الطعام/الطهي)

 .1المياه من أجل القواعد الصحية
الشخصية
إن الحصول على المياه اآلمنة ضروري للحفاظ على القواعد
الصحية الشخصية من خالل االستخدام المالئم للمرافق الصحية
ومرافق االغتسال .إن عدم اتباع القواعد الصحية في مكان العمل قد
يكون مرتبط ًا بنقص الكمية الكافية من إمدادات مياه الشرب .لهذا
السبب ،يجب أن تتعامل أماكن العمل مع الحصول على مياه آمنة
ليس كمسألة احتياجات ِ
ماهة فحسب ،لكن أيض ًا كمسألة تتعلق
اإل َ
بالقواعد الصحية الشخصية.

المرافق الصحية

لنوع المرافق الصحية المتوفرة ،بما في ذلك ســواء أكانت
بشبكة أنابيب (مراحيض الرحض) أو أنظمة بدون شبكة أنابيب
(المراحيض أو مراحيض التسميد) أثر كبير علي متطلبات المياه.
غالب ًا ما تتطلب مراحيض الرحض كميات كبيرة من المياه ،في حين
أن مراحيض الرحض المتدفق أو المراحيض قد تتطلب مياه ًا بمقدار
أقل كثير ًا ،وال تتطلب مياه ًا على اإلطالق للمراحيض الجافة .مهما
تكن الحالة؛ فإن أصحاب العمل مسؤولون عن ضمان توفر الوسائل
الالزمة للحفاظ على األنظمة الصحية المعمول بها .إن هذا مهم
السيما للقطاع الزراعي ،حيث يمكن لنقص المرافق الصحية وعدم
صيانتها أن يعرض للخطر صحة العاملين الزراعيين ومحاصيلهم.
قد يكون ثمة حاجة أيض ًا إلى كميات إضافية من المياه للنظافة
مسك باليد (أي،
الشخصية باستخدام المياه أو بخاخ بيديه )ُ (bidetي َ

المصدرUNICEF (2013). WASH in Schools Guidelines for Lebanon :

غسل اليدين واالستحمام

إن غسل اليدين بالماء والصابون في األوقات بالغة األهمية ضروري
للحفاظ على القواعد الصحية الشخصية الجيدة؛ وينطبق األمر نفسه
على االغتسال (االستحمام بالدُّ وش واالغتسال) عند الضرورة،
السيما بعد مناولة المواد الخطرة أو التعرض لها (كالجراثيم من
مالمسة الحيوانات أو ذبحها ،أو رش المبيدات) أو مقادير كبيرة من
الغبار (بما في ذلك غبار الفحم أو الصخور) .ينبغي أن تكون مياه
غسل اليدين واالستحمام صالحة للشرب ،بحيث أن ال تشكل خطر ًا
صحي ًا على العمال.

الم َل َّوثة أثناء االستحمام
أخطار المياه ُ
َّيج َل ِر َّية الدَّ ِ
جاج َّية ( Naegleria fowleriتعرف أيض ًا
الن ْ
َ
باألَمي َبة اآلكلة للدماغ) هي أمي َبة مجهرية سببت الوفاة
المرتبطة باستخدام إمــدادات المياه المنزلية .أثناء
االستحمام بالدُّ وش أو االغتسال بمياه َم َل َّوثة باألمي َبة
يمكن أن تدخل األَمي َبة من خالل األنف وتنتقل إلى
ِ
السحايا والدِّ ماغ األَميبِي
الدماغ حيث تسبب ا ْلتهاب َّ
األَ َّولي الذي عادة ما يكون مميت ًا.
المصدرCDC (2015). Facts About Naegleria fowleri and Primary :
Amebic Meningoencephalitis
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للح ْيض
إدارة القواعد الصحية َ

ينبغي أيض ًا لتوفير المياه الصالحة للشرب في مكان العمل
الستخدامها في االغتسال أن يأخذ بعين االعتبار احتياجات إدارة
للح ْيض (وحدة القواعد الصحية ،الدليل  .)5.1قد
القواعد الصحية َ
تكون للفتيات والنساء الحائضات احتياجات خاصة للحصول على
المياه اآلمنة.
 ينبغي ضمان الحصول على المياه اآلمنة في حجرة
المرحاض لغسل اليدين ،باإلضافة إلى غسل ما اتسخ
الح ْيض ،مع مراعاة حماية الخصوصية.
بسبب َ
 ينبغي ضمان الحصول على المياه اآلمنة في مرافق
االغتسال الخاصة أو أماكن االستحمام باألَ ْدواش ،عند
الضرورة ،للحفاظ على القواعد الصحية الشخصية.

  .2المياه من أجل القواعد الصحية
في مكان العمل

يعتبر الحصول على المياه في مكان العمل ضروري ًا أيض ًا بغية
إدارة النظافة من خالل التنظيف وغسل المالبس االعتياديين
ُ
الحفاظ على الظروف الصحية في مكان
والمتخصصين .يعزز
العمل صحة العامل ورفاهه ومعنوياته .من الممكن أن يتضمن
ذلك:
 التنظيف المعياري لسطوح مكان العمل (بما في ذلك،
األرضيات والنوافذ واألسقف والمرافق الصحية ومرافق
االغتسال.
 تطهير السطوح عند الضرورة (في مواقع التعرضات
للمواد الخطرة ،كالسوائل البيولوجية (الحيوية) أو
النفايات الطبية).

المستخدَ مة في مكان العمل،
 غسل المواد القماشية ُ
كالمناشف أو أغطية ِ
األس َّرة.

المستخدَ مة في مكان العمل أو
 تنظيف أو غسل المالبس ُ
معدات الوقاية الشخصية.

يعتمد مقدار المياه الالزمة للتنظيف وغسل المالبس على قطاع
العمل ومهام العمل .عُدْ إلى صكوك منظمة العمل الدولية بشأن
التوصيات المتعلقة بالتنظيف في مكان العمل استناد ًا إلى قطاع
العمل في «مدخل» هذا الكتاب.
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  .3المياه من أجل القواعد الصحية
للغذاء
تعتبر المياه وسيلة أساسية لتنظيف المواد الغذائية وإعدادها
المستخدَ مة لهذه االحتياجات ستالمس المواد
وطهيها .إن المياه ُ
الغذائية التي س ُت ْب َت َلع ،مما يعني أنه يجب أن تكون مأمونة خالية من
لوثات ،وأن ال تشكل خطر ًا على صحة العمال .لهذا السبب،
الم ِّ
ُ
ينبغي أن يحصل كافة العمال على المياه الصالحة للشرب من أجل
االحتياجات المتعلقة بالمواد الغذائية والطهي ،بما في ذلك المياه
المستخدَ مة في:
ُ
غسل المواد الغذائية؛ و

إعداد الطعام وطهيه؛ و
تنظيف األواني ومواد الطهي.
من الصعب تحديد مقدار المياه التي يحتاج إليها العمال للطهي،
ألن ذلك يعتمد على النظام الغذائي ،ودور المياه في إعداد الطعام،
واحتياجات العامل إلى الطهي في مكان العمل استناد ًا إلى خصائص
قطاع العمل .في أماكن العمل المعزولة ،وحيثما يحصل العمال
على أماكن لإلقامة؛ كاإلنشاءات الثابتة في عرض البحر ،أو في
الصناعات البحرية ،فإنه من الضروري توفر المياه الصالحة للشرب
بكميات كافية.

تقديرات المياه من أجل احتياجات الطهي
في حين أن كمية المياه الالزمة للطهي تعتمد على الطعام
المسته َلك ،فإن لدى معظم الثقافات مواد غذائية أساسية،
ُ
وهي غالب ًا الخضراوات أو الحبوب الغنية بالكربوهيدرات
(السك َِّر َّيات) .ينبغي للمتطلبات الدنيا إلمدادات المياه
ُّ
أن تأخذ بعين االعتبار كمية المياه الالزمة إلعداد كمية
كافية من الطعام المحتوي على المواد الغذائية األساسية
لتحقيق الفائدة التغذوية .لقد قدرت منظمة الصحة
العالمية ( )WHOأن  6-3ليترات من المياه لكل
يوم لكل شخص ضرورية لتلبية احتياجات الطهي
األساسية.
المصدر:

WHO (2013). How much water is needed in emergencies. WHO:

Geneva, 2013
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الدليل  .3.1تصريف المياه ،ومكافحة نواقل األمراض،
واألخطار المرتبطة بالمياه
ينبغي التعامل مع المياه في مكان العمل كمسألة بيئية ذات ارتباط
مباشر بالسالمة والصحة المهنيتين .يمكن لبعض ظروف مكان
العمل أن تشكل خطر ًا على صحة العمال ،وهذا الخطر مرتبط
بالمياه؛ وإن استراتيجيات إدارة الخطر المناسبة وتدابير التحكم
ضرورية.

لهذا السبب ،ينبغي إجراء تقييم الخطر لمكان العمل إلدراك
إمكانية ارتفاع المياه السطحية .تتضمن اإلجراءات التي يمكن
اتخاذها:
وضع خطة مالئمة بشأن تصريف المياه؛ و
تخطيط الموقع وتصميمه للتعامل مع مياه األمطار؛ و

 .1تصريف المياه
قد تأتي المياه السطحية الموجودة حول مكان العمل أو أماكن إقامة
ِ
العاد َمة في مكان العمل (بما في ذلك التدفقات
العمال من المياه
الخطرة ،كالناجمة عن المرافق الطبية) ،أو التسرب من المراحيض،
أو مياه األمطار ،أو ارتفاع مياه الفيضانات .ثمة أخطار صحية عديدة
مرتبطة بارتفاع المياه السطحية ،وهي تتضمن:
تلوث إمدادات المياه ،وبيئتي العمل والمعيشة؛ و
األضرار في المرافق الصحية وبنى مكان العمل؛ و

ِ
العاد َمة باستخدام وحدات صغيرة
التخلص من المياه
المسيل من
لتصريف المياه في الموقع ،بما في ذلك َ
الم ْر ِو َّية.
األراضي الزراعية َ
إن الهدف من تصريف المياه المالئم في مكان العمل هو العمال كي
يعملوا ،وفي بعض الحاالت ،كي يحيوا ويزدهروا في بيئة التي تم
فيها تقليل إلى أدنى حد ممكن األخطار الصحية الناجمة عن المياه
ِ
الر ِ
العاد َمة
اكدَ ة ،بما في ذلك مياه األمطار ومياه الفيضانات والمياه
َّ
ِ
المنزلية والمياه العاد َمة من المرافق الطبية.

تكاثر نواقل األمراض؛ و
الغرق.
الشكل  .1.3.1تقنيات تصريف المياه.

قناة تصريف المياه ال ُم ْست َْج َم َعة
هطول األمطار

َمسيل سطحي

نَزّ المياه السطحية
ارتفاع المياه الجوفية بسبب القوى الشعرية

مستوى المياه الجوفية

ِم َصدَّ ات

قناة تصريف جانبية
مجرى
سفلي
( َب ْر َبخ)

ارتفاع المياه الجوفية بسبب القوى الشعرية
المياه الجوفية

َجدْ َول

المصدرLocal investments for climate change adaptation: Green jobs through green works, 2011 :
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األمراض المنقولة بنواقل األمراض المرتبطة بالمياه
(على سبيل المثال ال الحصر):

 اِ ْلتهاب الدِّ ماغ الياباني

 فيروس غرب النيل

 المالريا (ال ُب َرداء)
الح َّمى الصفراء
 ُ
 ُح َّمى الدَّ نْك

 داء ُكلاَّ ب َّية َّ
الذنَب (ال َع َمى الن َّْه ِري) Onchocerciasis

المصدرCDC (2016). WASH-related diseases :

  .2تصريف المياه من أجل مكافحة
نواقل األمراض

لتصريف المياه أهمية خاصة من أجل مكافحة نواقل األمراض في
مكان العمل أو أماكن اإلقامة في مكان العمل.
تعتبر األمراض المنقولة بنواقل األمراض سبب ًا رئيسي ًا للمرض
والوفاة ،السيما في المواقع التي يحدث فيها ارتفاع للمياه ،والتي
توجد فيها مياه راكدة ،والتي تعاني من نقص في تصريف المياه .إن
البعوض هو المسؤول عن انتقال المالريا (ال ُب َرداء) التي هي أحد
األسباب الرئيسية لإلصابة باألمراض وللوفيات .ينقل البعوض
وح َّمى الدَّ نْك.
الص ْفراء ُ
كالح َّمى َّ
أيض ًا أمراض ًا أخرىُ ،
يمثل تصريف المياه في مكان العمل ألغراض مكافحة نواقل
األمراض التدخل األكثر فعالية بحسب المخطط التسلسلي الهرمي
إلجراءات التحكم؛ أي القضاء التام على هذا النوع من المخاطر.

تذكير :مكافحة نواقل األمراض باعتبارها قضية
شاملة بما يتعلق بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية
عندما يتعلق األمر بالحفاظ على مكان العمل في مأمن من
األمراض المنقولة بنواقل األمراض ،فإن نقاط العمل تتجاوز
كثير ًا تصريف المياه .إن مكافحة نواقل األمراض هي مبادرة
شاملة في مكان العمل تشتمل على اإلدارة المناسبة للمياه
واإلصحاح والقواعد الصحية ،بما في ذلك:
الم ْف َرغات
إدارة ُ
إدارة الفضالت الصلبة
استخدام وسائل التحكم بالمواد الكيميائية
اختيار الموقع ألماكن العمل وتوفير المالجئ حسب
الحاجة
الحماية الفعالة ألماكن تخزين المواد الغذائية
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 .3األخطار المرتبطة بالمياه
تتطلب بعض قطاعات العمل أو مهام العمل أن يعمل العامل في
مصادر المياه أو حولها .تتضمن األمثلة ما يلي:
صيد األسماك على الشاطئ وفي عرض البحر

تربية الحيوانات المائية

 العمل الزراعي في المحاصيل الم ِ
عتمدة على المياه،
ُ
كحقول الرز

 تشييد اإلنشاءات الثابتة في عرض البحر في الصناعات
البترولية
التعدين (التنقيب) في المناطق الممتلئة بالمياه

يشكل العمل في المياه أو حولها أخطار ًا فريدة بما يتعلق بالسالمة
والصحة المهنيتين التي يجب تقييمها والتخفيف من شدتها بغية
حماية صحة العمال وسالمتهم .من األمثلة على ذلك :التعرض
لألمراض المنقولة بالنواقل ،أو الغرق ،أو الصعق الكهربائي.

األمراض المنقولة بالمياه
إن تصريف المياه ليس دوم ًا خيار ًا للحد من األخطار عندما يتعلق
األمر بحماية العمال من األمراض المنقولة بالمياه .مثالً ،يجب
على بعض العاملين الزراعيين أن يمضوا فترات طويلة من الزمن
في وضعية الوقوف في حقول الرز الم ِ
عتمدة على المياه .في هذه
ُ
ال قاب ً
الحالة ،إن تصريف مياه الحقل الزراعي ليس ح ً
ال للتطبيق؛
هار ِس َّيات (الصندوق النصي الوارد
وللحماية من خطر داء البِ ْل ْ
أدناه) ،فإنه يجب على العمال اتخاذ االحتياطات الوقائية المناسبة،
كاستخدام األحذية المطاطية طويلة الساق .لهذا السبب ،عندما
يتعلق األمر بالعمل في المياه وحولها ،فإنه ينبغي إجراء تقييم
كامل للخطر في مكان العمل من أجل إدراك أفضل بشأن أي تدابير
للتحكم ضمن المخطط التسلسل الهرمي إلجراءات التحكم ينبغي
اتخاذها.
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هار ِس َّيات
مصدر رئيسي :داء البِ ْل ْ
()Schistosomiasis

هار ِس َّيات مرض ُط َفيلي هام في األقاليم المدارية
داء البِ ْل ْ
الم َل َّوثة
وشبه المدارية ،وينتقل عندما يرقات قواقع المياه ُ
تدخل من خالل الجلد .وينتشر هذا المرض في المقام
األول عن طريق التماس مع المياه .يسهم توفر مياه
الشرب اآلمنة في الوقاية من المرض عبر التقليل من
الم َل َّوثة؛ مثالً ،أثناء
الحاجة إلى التماس مع مصادر المياه ُ
جمع المياه أو أثناء استخدام المياه لالستحمام أو غسل
المالبس .إن العاملين الزراعيين الذين يقفون لفترات
طويلة في أماكن تنتشر فيها القواقع المائية ،كحقول الرز،
ُم َع َّرضون بشكل خاص لخطر اإلصابة بهذا المرض.
نظر WHO’s Fact Sheet on
لمزيد من المعلوماتُ ،ا ْ
Schistosomiasis
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الصعق الكهربائي
لقد أصبحت حوادث الصدمة الكهربائية أكثر انتشار ًا ألن أماكن
العمل أصبحت أكثر اعتماد ًا على الكهرباء واآلالت ألداء مهام
العمل .يمكن للمياه أن تكون ناق ً
ال شديد ًا للكهرباء ،مما يزيد من
فرص الصعق الكهربائي .أثناء العمل مع الكهرباء أو آالت تعمل
بطاقة الكهرباء:
اِبتعدْ عن مصادر المياه أو السطوح أو المناطق الرطبة.

ت ْ
َعامل مع كافة التجهيزات الكهربائية في مناطق جافة
فقط.
تَأكدْ أن كافة مصادر الطاقة والمفاتيح الكهربائية هي
بوضعية اإليقاف عن العمل أثناء تنظيف المعدات
الكهربائية أو غسلها.
ِ
اِ
ستخد ْم عالمات التحذير بجانب مصادر المياه أو
المناطق الرطبة.

الغرﻕ
رغم أن الغرق غالب ًا ما ال يؤخذ بعين االعتبار ،فإن خطر الغرق هو
مصدر قلق كبير للعمال الذين يعملون فوق مصادر المياه وعلى
مسيرها.
في البناء ،قد يعمل العمال فوق سطح المياه؛ وثمة
احتمال بأن يسقط العمال فيها ،مما يتطلب استخدام
معدات وخدمات اإلنقاذ في المياه.
في المناجم أو قطاع أعمال المياه ،قد يسقط العمال
بمنطقة قد تمتلئ فجأة بالمياه أو مياه المجاري أو
سوائل أخرى .في المناطق التي يمكن أن يغتسل فيها
العمال بعيد ًا ،أو حيث يمكن أن يغرق العمال ،فإنه ينبغي
تحديد نقاط المخاطر باإلضافة إلى احتياطات اإلنقاذ في
المناطق.
في قطاعات العمل حيث يوجد خطر الغرق ،فإنه
ينبغي استخدام عالمات التحذير ،وينبغي توفير معدات
السالمة ِ
كستْرات النجاة.
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دليل العمل للحكومات :المياه
إن أصحاب المصلحة الرئيسيين في حملة الحصول على المياه
اآلمنة هم الحكومات .عبر نمو وتعزيز وإذكاء الوعي للسياسات
من أجل الحصول على المياه اآلمنة في مكان العمل ،فإنه باستطاعة
الم َل َّوثة،
الحكومات تقليل عبء المرض المرتبط بمياه الشرب ُ
وتعزيز صحة مواطنيها ورفاهم وإنتاجيتهم ومجتمعاتها أيضاً.
َح ُّقق بشأن كيف تستطيع الحكومات تفعيل
يوفر هذا الدليل نقاط ت َ
الحصول على المياه اآلمنة في مكان العمل في إطار السالمة
والصحة المهنيتين القائم ،وكيف تستطيع تطوير مبادراتها الجيدة
حسب الحاجة.

المعالِم المرتكزة على الصحة
َ ض ْع أهداف ًا لإلشارة إلى َ
المحدَّ د
التي ستوجه و َت َّت ُّبع التقدم نحو هدف جودة المياه ُ
مسبق ًا .تمثل األهداف المرتكزة على الصحة جزء ًا ال
يتجزأ من تطوير سياسة المياه واإلصحاح والقواعد
الصحية .ثمة أربعة أنواع من األهداف المرتكزة على
الصحة يتعين أخذها بعين االعتبار ،وهي:
أهداف النتائج المتعلقة بالصحة (تقليل قابل للقياس
في المستوى الشامل للمرض المرتبط بجودة المياه
الم َح َّسنَة)
ُ
أهداف جودة المياه (الوفاء بقيمة دليلة أو تركيز
لملوث محدد؛ مثالً ،الرصاص)
 أه��داف األداء (م��دى نجاح التدخلُ ،مع َّبر عنه
لوث موضع االهتمام أو الفعالية في
الم ِّ
بتخفيض ُ
الوقاية من التلوث)
المحدَّ دة (مثالً؛ التدخالت في
أهداف التكنولوجيا ُ
المجتمع واألُ َسر الستخدام تقنيات خاصة بالمياه)
َ خ ِّص ِ
ص التمويل إلتاحة تعزيز الحصول على المياه اآلمنة
في مكان العمل.

إن الحصول على المياه اآلمنة أساسي كي يتمتع العاملون
والمجتمعات بالصحة ،وبالمقابل أساسي لالقتصادات اإلنتاجية.
تقع على عاتق الحكومة مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بالمياه
السليمة في مكان العمل ،باإلضافة إلى دمجها في النُّ ُظم والبرامج
الوطنية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين بغية تعزيز ثقافة الوقاية
للسالمة والصحة والحد من األخطار المتعلقة بالمياه في العمل.

مرجع رئيسي :حملة للوقاية من المرض المرتبط
بالحرارة

نقطة الت ََّح ُّقق حُ .1.1.ادمجِ االعتبارات
المتعلقة بالحصول على المياه اآلمنة في
مكان العمل في سياسات و ُن ُظم وبرامج
السالمة والصحة المهنيتين

لماذا؟

كيف؟
 عَززْ تطوير ثقافة الوقاية للسالمة والصحة مع السياسات
والبرامج واألنظمة والحمالت الخاصة بالمياه .يمكن أن
يتضمن ذلك مبادرات بشأن:
احتياجات ِ
ماهة للعامل وإجراءاتها للوقاية من
اإل َ
ِ
اإل ْجهاد الحراري ،السيما حيثما تكون طبيعة العمل
بدنية بمقدار كبير و ُيؤ َّدى العمل في ظروف دافئة/حارة.
 الحد من التلوث الكيميائي للمياه ،من خالل إذكاء
الوعي بشأن َد ْلق التدفقات السائلة.
 تصريف مياه مكان العمل ،ومكافحة نواقل األمراض.
 أخطار السالمة والصحة المهنيتين المرتبطة بالمياه
في مكان العمل.
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في عام  2014لوحده عان  2,630عام ً
ال من المرض
المرتبط بالحرارة وتوفي  18عام ً
ال بسبب َض ْر َبة
الحرارة أثناء العمل في الواليات المتحدة .عبر اإلدراك
بأن المرض المرتبط بالحرارة قابل للوقاية ،ومرتبط
بالحصول على المياه اآلمنة للحفاظ على ِ
اهة ،فقد
اإل َم َ
صممت إدارة السالمة والصحة المهنيتين ( )OSHAفي
الواليات المتحدة حملة إلبالغ أصحاب العمل لحماية
صحة العمال .إن المياه .الراحة .الظل .الحملة توفر
مراجع تثقيفية ومواد تدريبية ،وأدوات للعمال وأصحاب
العمل بشأن كيفية الحد من األمراض المرتبطة بالحرارة،
مع إجراءات عمل محددة بشأن توفير المياه اآلمنة في
مكان العمل.

الوحدة  :1دليل تدريبي ـ المياه

لماذا؟

نقطة الت ََّح ُّقق حَ .2.1.ض ِع القوانين بغية
ومكِّن
توفير المياه اآلمنة في العملَ ،
هذه القوانين

إن الوسيلة الفضلى للوقاية والتي تحقق على أفضل نحو عالقة
التكلفة  -الفعالية للضمان المستمر لإلمداد بمياه الشرب المقبولة
في مكان العمل هي تطبيق إدارة الخطر المدعومة بالقوانين المالئمة.
إن الحكومات مسؤولة عن وضع معايير لمياه الشرب ،باإلضافة إلى
قوانين محددة للحصول على المياه اآلمنة في مكان العمل.

كيف؟

ينبغي أن تضع السلطة المختصة األحكام القانونية بشأن
االحتياجات المتعلقة بالمياه في مكان العمل ،وأن تُحدِّ ث
دوري ًا تلك األحكام .ينبغي أن يتضمن ذلك قوانين بشأن:
عتمدة لمياه الشرب في مكان العمل،
الم َ
المصادر ُ
باإلضافة إلى الجوانب المتعلقة بالمسافة للوصول
إلى المياه.
عدد مرافق مياه الشرب ونوعها في مكان العمل،
الم َع َّوقين
باإلضافة إلى إمكانية وصول األشخاص ُ
إليها.
توفير أوعية الشرب.
توفير المياه ألغراض القواعد الصحية الشخصية
والقواعد الصحية في مكان العمل.
طرائق إلدارة األخطار المرتبطة بالمياه ،كتصريف
المياه ومكافحة نواقل األمراض.

نقطة التَّح ُّقق ح .3.1.اِ ِ
عتمد وكاالت
َ
ِ
إمدادات المياه وراق ْبها ،ون ْ
َفذ ﺁليات
المراقبة المناسبة

لماذا؟

1

المياه ،وينبغي أن تكون تكميلية لوظيفة ضبط الجودة لوكالة
إمدادات مياه الشرب.

كيف؟

ُق ْم بإجراء مشاورات مع الوكاالت اإلقليمية والمحلية
إلمدادات المياه ومشغلي إمدادات المياه لضمان توفير
المياه الصالحة للشرب إلى أماكن العمل.
إذا ما تعذر إيصال المياه الجارية الصالحة للشرب إلى
ِ
زودين خاصين لتوفير مياه
لج ْأ إلى ُم ِّ
أماكن العمل ،ا َ
الشرب.
اِ
ِ
ضمن الموارد الكافية من أجل حسن أداء خدمات
إمدادات المياه ومشغلي إمدادات المياه بغية التقليل إلى
أدنى حد ممكن من أخطار التلوث.
َع ِّي ْن وكالة لتكون مسؤولة عن مراقبة خدمات إمدادات
مياه الشرب و ُمشغِّليها.
تقع مسؤولية المراقبة في بلدان كثيرة على عاتق
وزارة الصحة ،أو الصحة العامة ،أو مكاتبها أو
أقسامها اإلقليمية؛ وقد تقع أيض ًا على عاتق وكالة
حماية البيئة ،أو أقسام الصحة البيئية للحكومات
المحلية.
اِضم ْن آليات المراقبة الفعالة لضمان اِتِّساق إمدادات مياه
الشرب إلى أماكن العمل.

َو ِ
وردين
فر المساعدة إلى سلطات المياه المحلية
والم ِّ
ُ
والمشغِّلين ووكالة المراقبة ،لوضع خطة سالمة المياه
ُ
(الصندوق النصي الوارد أدناه).
َض ِع الخطط التي ستُف َّعل في حاالت الطوارئ؛ ينبغي أن
تُحــدِّ د بوضوح المسؤوليات من أجل تنسيق التدابير
ِ
ستخدمي
التي يتعين اتخاذها ،وخطة االتصال لتنبيه ُم
إمدادات مياه الشرب وإبالغهم ،وخطط ًا لتوفير إمدادات
مياه الشرب أثناء الطوارئ وتوزيع تلك اإلمدادات.

يمارس عدد من أصحاب المصلحة دور ًا ها ّم ًا في توفير مياه الشرب
اآلمنة ،بما في ذلك سلطات الصحة العامة ،والسلطات المحلية،
ووكاالت إمدادات المياه ،ومشغلو إمدادات المياه .عالوة على
ذلك ،إن مراقبة وكاالت إمدادات المياه أساسي لضمان التوفير
الم ْستَدَ ام لمياه الشرب اآلمنة .تعزز المراقب ُة تحسي َن الجودة والكمية
ُ
والحصول ،والقدرة على تحمل التكاليف ،واستمرارية إمدادات
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نقطة الت ََّح ُّقق حَ .4.1.ف ْ
تش على ما
يتعلق بتوفير المياه في العمل

مرجع رئيسي :خطط سالمة المياه
��ورد مياه
ل��م ِّ
تعتبر خطط سالمة المياه أداة فعالة ُ
الشرب بغية إدارة اإلم���دادات بأمان .إنها تساعد
أيض ًا على المراقبة من ِق َبل سلطات الصحة العامة.
تتمثل أه��داف تلك الخطط في ضمان مياه الشرب
اآلمنة من خالل الممارسات الجيدة بشأن إمدادات
المياه ،وهي:
 للحيلولة دون تلوث مصدر المياه؛ و

لمعالجة المياه للحد من التلوث الذي قد يكون موجود ًا
أو إزالته إلى المدى الالزم لتحقيق أهداف جودة
المياه؛ و
 للوقاية من التلوث ثانية أثناء تخزين مياه الشرب
وتوزيعها والتعامل معها.

توفر وثيقة منظمة الصحة العالمية )(WHO

 WHO's Water Satety Plansإرشاد ًا بشأن كيفية
وضع تلك الخطط من ِق َبل سلطات الصحة العامة
لمجال من أنواع إمدادات المياه.

تذكير :دور السلطات المحلية
غالب ًا ما تمارس السلطات المحلية للصحة البيئية دور ًا
هام ًا في إدارة مصادر المياه وإمدادات مياه الشرب؛ وقد
الم ْست َْج ِمعات والترخيص
يشمل ذلك التفتيش على ُ
الم ْست َْج ِمعات التي قد يكون لها أثر
لألنشطة في ُ
الم ْصدَ ر؛ وقد تشمل أيض ًا الت ََّح ُّقق
المياه
على جودة
َ
والتدقيق (المراقبة) في إدارة األنظمة الرسمية لمياه
الشرب .يمكن أيض ًا للسلطات المحلية للصحة البيئية
أن توفر إرشاد ًا ألصحاب العمل بشأن تصميم وتنفيذ
أنظمة مياه الشرب في مكان العمل وتصحيح أوجه
القصور؛ ولها أيض ًا دور هام لتمارسه في تثقيف الشركاء
االجتماعيين بشأن متى يكون من الضروري معالجة مياه
مكان العمل.

لماذا؟

إن تفتيش العمل هو التقييم المستمر وال َي ِقظ ،والنظرة العامة للسالمة
وقبول أحكام مكان العمل ،السيما بما يتعلق بالسالمة والصحة
المهنيتين .من الضروري أن يتسع نطاق تلك المسؤوليات إلى
رصد االهتمامات المتعلقة بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية،
كإمدادات مياه الشرب؛ ويمكن لهذه اإلجراءات أن تعمل بغية
التعزيز الفعال وحماية سالمة ورفاه العمال وأسرهم.

كيف؟

َ و ِ
ف��ر التدريب بشأن الحصول على المياه اآلمنة في
مكان العمل ،وبشأن احتياجات العمال من مياه
الشرب ،باإلضافة إلى المياه إلدارة القواعد الصحية
الشخصية والقواعد الصحية في مكان العمل .اِضم ْن
أن الخصوصيات تمت مراعاتها بحسب القطاع من
خالل الرجوع إلى الجدول المقابل بشأن صكوك منظمة
العمل الدولية في «مدخل» هذا الكتاب .يتضمن اإلرشاد
العملي لمواضيع التدريب:
الم َح َّسنَة واللوائح المتعلقة
 تعاريف مصادر المياه ُ
بتزويد أماكن العمل بمياه الشرب.

 احتياجات مياه الشرب ِ
ماهة في مكان العمل،
واإل َ
السيما بحسب القطاع؛ على سبيل المثال:
 توفير مياه الشرب فوق سطح المناجم وتحته

 المسافة إلى مصدر المياه ،السيما بما يتعلق
بالعمل في الزراعة والغابات وما شابه من
األعمال التي تتطلب تنقل العمال
 االعتبارات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى مياه
ِ
الم َع َّوقين.
الشرب ،السيما من ق َبل العاملين ُ

 تصريف المياه ،ومكافحة نواقل األمراض واألخطار
على السالمة والصحة المهنيتين المرتبطة بالمياه.

 عَززْ سياسات الوقاية من األخطار المرتبطة بالمياه من
تفتيش العمل.
  ُق ْم بإنفاذ قوانين توفير المياه في العمل باستخدام
العقوبات حسب الحاجة لتعزيز حماية العمال.
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1

دمج المياه واإلصحاح والقواعد الصحية في تقييم
الخطر لموقع العمل
إن دمج تقييم الخطر وتحديد المخاطر في مكان العمل
المتعلقة بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية في مواقع
العمل ممكن بسهولة ،كحصول العمال على المياه اآلمنة.
إن تحديد المخاطر الذي يركز على المياه واإلصحاح
والقواعد الصحية سوف يحدد العوامل القابلة للمالحظة
أثناء جوالت التفتيش في موقع العمل من ِق َبل مفتش
العمل؛ مثالً:
توافر وتوفير المياه الصالحة للشرب لكافة العمال،
الم َع َّوقون.
بما في ذلك ُ
توافر وتوفير أوعية الشرب.
توافر المياه ألغراض القواعد الصحية الشخصية
والقواعد الصحية في مكان العمل ،والتزويد بالمياه.

يتصدى تحديد المخاطر أيض ًا للعوامل التنظيمية التي قد
تكون مالحظتها أقل وضوح ًا أثناء الجوالت في مكان
العمل ،لكن يمكن تحديدها أثناء التحدث مع المشرفين
والعمال .تتضمن تلك العوامل التنظيمية السياسات
والممارسات المتعلقة بالمياه واإلصحاح والقواعد
الصحية ،والفواصل أثناء العمل للراحة ولتناول مياه
الشرب ،والتدريب بشأن إدارة ِ
ماهة في مكان العمل،
اإل َ
واآلليات التعويضية التي قد تؤثر على الحصول على
الفواصل أثناء العمل للراحة (مثالً ،األجر على أساس
القطعة مقابل األجر على أساس الساعة).
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الوحدة  :1املياه

قائمة الت ََّح ُّقق للحكومات

ح1.1.

هل ُدمجِ ت اعتبارات توفري مياه الرشب يف أماكن العمل يف سياسات و ُن ُظم وبرامج السالمة والصحة

املهنيتني؟

ما اإلجراء الذي تقرتحه؟

اقرتاحات

ح2.1.

هل ُو ِضعت القوانني و ُمكَّنت من أجل توفري املياه ملكان العمل (بام يف ذلك القوانني بشأن مرافق مياه
الرشب واملياه ألغراض القواعد الصحية الشخصية والقواعد الصحية يف مكان العمل؟)

ما اإلجراء الذي تقرتحه؟

اقرتاحات

ح3.1.

هل ُا ِ
عتمدت اخلدمات املتعلقة بتوفري املياه الصاحلة للرشب وباملراقبة؟
ما اإلجراء الذي تقرتحه؟

اقرتاحات

ح4.1.

هل يوجدْ نظام لتدريب إدارات تفتيش العمل بشأن األخطار املرتبطة باملياه (بام يف ذلك مكافحة
نواقل األمراض) ،ولضامن أن التفتيش جُ ْيرى عىل نحو منهجي؟

ما اإلجراء الذي تقرتحه؟

اقرتاحات
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نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟

الوحدة  :1دليل تدريبي ـ المياه

1

دليل العمل ألصحاب العمل :المياه
إن أصحاب العمل ،باإلضافة إلى منظماتهمُ ،م ْلزَ مون بتعزيز معايير
العمل األساسية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين .لمنظمات
أصحاب العمل دور مركزي في التأثير على أصحاب العمل بشأن
كيفية إدارة تدابير السالمة والصحة المهنيتين من حيث صلتها
بتوفير المياه ومرافق اإلصحاح والقواعد الصحية ،السيما في
المنَ َّظم .إن أصحاب
المنشآت الصغيرة في االقتصاد المحلي غير ُ
العمل أساسيون في تطوير الحوار االجتماعي والحفاظ عليه
(تبادل المعلومات ،أو التشاورات ،أو المفاوضات) مع الوكاالت
الحكومية والعمال وممثلي العمال ،والنقابات ،عندما يتعلق األمر
بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية في العمل ،بما في ذلك
الحصول على المياه اآلمنة وإدارة األخطار المرتبطة بالمياه.

ْ
حافﻆ على التواصل الشفاف
نقطة الت ََّح ُّقق أ.1.1.
مع السلطات المحلية للمياه لضمان توفير المياه
من مصدر ُمعت ََمد رسمي ًا

موافقة السلطة المختصة على كيفية تصميم واستخدام
وتنظيف وتطهير صهاريج النقل وخزانات التخزين
وحاويات التوزيع.
ُا ِ
طلب الموافقة من السلطة المختصة لتوفير مياه الشرب
زودين خاصين ،إذا كانت الحالة كذلك.
من ُم ِّ

َض ْع نظام ًا للت ََّح ُّققات المنتظمة لجودة المياه من ِق َبل
دربين جيد ًا في
الم َّ
السلطة المختصة ،أو َد ِع الموظفين ُ
الموقع يضطلعون بهذا النشاط.

نقطة الت ََّح ُّقق أَ .2.1.و ْفر كميات كافية من مياه
الشرب اآلمنة التي يمكن الوصول إليها بسهولة

لماذا؟

عتمد رسمي ًا قد تكون ُم َل َّوثة
إن المياه التي ال يتم توفيرها من مصدر ُم َ
وتسبب األمراض لدى العمال.

ُي ِنقص الت َّْجفاف بسرعة القدرة البدنية والعقلية ،ويمكن أن ُي ِنقص
اإلنتاجية ويزيد من خطر الحوادث في مكان العمل .ينبغي توفير
المياه الصالحة للشرب ،كما ينبغي حمايتها من التلوث .يمكن
للمياه غير الصالحة للشرب أن تجعل العمال مرضى ،وال ينبغي
حدوث التباس بينها وبين المياه الصالحة للشرب.

كيف؟

كيف؟

لماذا؟

َض ْع خطة وتصميم ًا لتوفير مياه الشرب.
اِ
ِ
ستعرض الخطط مع السلطات المحلية المختصة
لضمان أن مكان العمل يراعي القوانين المحلية.
اِ ِ
تخذ الترتيبات مع السلطة المختصة للتفتيش على
مصادر المياه ولتوفير الموافقة الرسمية على أن المياه
صالحة لالستهالك البشري.

ُا ِ
طلب الموافقة من السلطة المختصة من أجل ترتيبات
نقل المياه ،إذا ما تعين نقل مياه الشرب إلى موقع
العمل.

ـم بإجراء تقييم للخطر في مكان العمل إلدراك
ُقـ ْ
االحتياجات لمياه الشرب استناد ًا إلى:
درجة الحرارة والرطوبة؛ و

مستوى النشاط لمهام العمل؛ و

الخصائص الفردية للعامل ،بما في ذلك اإلعاقة؛ و

المسافات بين مهام العمل ومواقع الشرب.
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المياه واإلصحاح والقواعد الصحية في العمل :دليل للتدريب الذاتي
َ و ِ
عتمدة
الم َ
فر المياه الصالحة للشرب من المصادر ُ
من السلطة المختصة ح��ص��ر ًا ،ووف��ق�� ًا للقوانين
الوطنية.
ِ
ختر مياه الشرب الجارية إذا كانت متوفرة وعملية.
ا ْ

ُ و ِ
فر المياه في حاويات في حالة أن المياه الجارية غير
متوفرة وغير عملية .تأكد أن الحاويات:
توفر حاويات مكشوفة ،كالدِّ الء
 مغلقة بإحكام .ال ْ
ُ
العمال منها الما َء!
التي يجرف
زو َدة بصنبور لتوزيع المياه.
ُم َّ

زو َدة بشارات واضحة لما تحتويه.
ُم َّ

ُطهر بفترات منتظمة.
ُتنَ َّظف وت َّ

جع على المياه بدالً من المشروبات
دراسة حالةَ :ش ْ
الم ِّ
غذيات
السكرية قليلة ُ
يعتبر التشجيع على مياه الشرب مكون ًا أساسي ًا في
مبادرات العافية في مكان العمل .يزداد في البلدان مرتفعة
المحلاَّ ة بالسكر.
ومتوسطة الدخل استهالك المشروبات ُ
َق َّيمت دراسة أجراها ) Davy et al., (2014كيف أثرت
العوامل في مكان العمل على استهالك المشروبات بين
العمال الذين يعانون من فرط الوزن .إن الحصول على
الم َح َّسنَة وتوفيرها وعدم تناول المشروبات
مياه الشرب ُ
الم ِّ
غذيات في مكان العمل قد تساعد في
السكرية قليلة ُ
التشجيع على استهالك المياه ،وبالتالي الحفاظ على
حالة مالئمة من ِ
ماهة لدى العمال .تضمنت توصيات
اإل َ
الدراسة الحد من توفر آالت البيع الذاتي التي تبيع
الم ِّ
غذيات (.)Davy et al., 2014
المشروبات قليلة ُ
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تذكير :المخطط التسلسلي الهرمي إلجراءات
التحكم
المخطط التسلسلي الهرمي إلجراءات التحكم هو إطار
ُمؤَ َّسس عالمي ًا للوقاية من األخطار على الصحة والسالمة
والتحكم بتلك األخطار عبر تحديد التدخالت الفعالة.
يعتبر المخطط التسلسلي الهرمي إلجراءات التحكم
أن التدخل األكثر فعالية هو القضاء التام على المخاطر؛
وأما االستراتيجية الثانية األكثر فعالية فهي االستبدال ،ثم
إجراءات التحكم الهندسية وإجراءات التحكم اإلدارية.
إن استخدام مياه الشرب اآلمنة بدالً من المشروبات
المحلاَّ ة بالسكر هو مثال مرتبط بالمياه واإلصحاح
الغازية ُ
والقواعد الصحية بشأن إج��راءات التحكم المتعلقة
بـِ «االستبدال».
المصدرDavy, BM et al., 2014. “Impact of individual and worksite :
environmental factors on water and sugar-sweetened beverage
consumption among overweight employees”, in Prev Chronic Dis,
Vol. 11, No., pp.E71

 تَأكدْ أن الوصول إلى مياه الشرب مناسب للعمال بصرف
النظر عن القطاع؛ مع مراعاة مهام العمل في بعض أنشطة
مكان العمل ،كالزراعة والتعدين (التنقيب) والبناء.
الم َع َّوقينَ .ص ِّم ْم
ُ خ ْذ بعين االعتبار احتياجات العمال ُ
مواقع الشرب بطريقة تجعل الوصول إليها سه ً
ال لكل
شخص.
َ و ْفر أوعية فردية للشرب لالستخدام لمرة واحدة ،أو َو ْفر
مياه ًا نظيفة لغسل أوعية الشرب بفترات منتظمة.

الوحدة  :1دليل تدريبي ـ المياه

تذكير :توفير المياه اآلمنة في الصناعات البحرية
للحصول على المياه الصالحة للشرب للعمال على السفن
وسفن الصيد وغيرها من السفن أهمية خاصة للحماية
الم ْع ِد َية .نظر ًا لبعدهم عن الشاطئ
من انتقال األمراض ُ
وخدمات إمــدادات المياه ،فقد يتعرض العمال على
السفن ألخطار األحياء الدقيقة (الميكروبات) المرتبطة
بم ْف َرغات اإلنسان والحيوان .إن التلوث
الم َل َّوثة ُ
بالمياه ُ
الم َل َّوثة التي مصدرها
الكيميائي مصدر قلق بسبب المياه ُ
الميناء ،أو الوصالت التصالبية على متن السفينة ،أو
المعالجة غير المالئمة على متن السفينة .ينبغي ألصحاب
العمل أن يضمنوا أن المياه الصالحة للشرب هي حصر ًا
المستخدَ مة للشرب وأنه يتم الحفاظ عليها على نحو
ُ
مالئم للحد من األمراض على متن السفينة .عالوة على
ذلك ،ينبغي أن يحصل الموظفون المسؤولون عن نظام
المياه الصالحة للشرب على التدريب المالئم.
المصدرDavy, BM et al., 2014. “Impact of individual and worksite :
environmental factors on water and sugar-sweetened beverage
consumption among overweight employees”, in Prev Chronic Dis,
Vol. 11, No., pp.E71

الم َل َّوثة:
الحماية من مياه الشرب ُ

َض ْع شارات واضحة على مصادر المياه الصالحة للشرب
ومصادر المياه غير الصالحة للشرب باستخدام الفتات
يمكن تمييزها.
اِمن ِع الشرب في األماكن التي يمكن أن تلوث المخاطر
فيها مياه الشربُ .ق ْم بإنفاذ القواعد التي تتيح شرب المياه
فقط في مناطق معينة حصر ًا.

1

َح ْ
افظ على المياه بعيد ًا عن المواد الكيميائية والمواد
ِ
الخطرة األخرى ،واضم ْن أن مصادر مياه الشرب ال
المسيل.
تمتزج مع مياه َ

اِضم ْن أن مياه الشرب غير موصولة إلى إمدادات المياه
غير الصالحة للشرب .اِ ْ
تصل بالسلطة المختصة عند
الشك.

هر صهاريج النقل وخزانات التخزين وحاويات
ن ْ
َظف و َط ْ
التوزيع بفترات منتظمة كما توصي السلطة المختصة.

اِضم ْن اختبار مياه الشرب من ِق َبل السلطة المختصة على
أساس منتظم.

دراسة حالة :يمكن أن تتلوﺙ أيض ًا أنظمة
توزيع المياه
أشارت تقارير الدراسات في أوروبا إلى أن ثلث فاشيات
الم ِع ِدية ِ
األمراض ِ
الم َع ِو َّية قد تكون مرتبطة بأنظمة توزيع
َّ
الم ِعدَ ة
المياه .وصفت دراسة إسبانية فاشية من التهاب َ
واألَ ْمعاء الحاد ( )AGEبين عمال مصنع لألجهزة .حدد
االستقصاء  302ن َْو َبة من هذا المرض الذي أثر على
 238شخص ًا بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر .2013
كشفت الدراسة البيئية وجود وصلة بين نظام المياه
الصناعية ومياه الشرب في مقصف المصنع.
الدروس المستفادةَ :ط ِّو ِر العالقات الشفافة مع السلطات
المحلية للمياه واِضم ْن إجراء االختبار المنتظم لمياه
َ
َ
عمالك.
صحتك وصحة
الشرب لحماية
المصدرAltzibar, JM. et al. 2015. “Outbreak of acute gastroente- :
ritis caused by contamination of drinking water in a factory, the
Basque Country”, in J Water Health, Vol. 13, No. 1), pp.168-73

`¬
`
`
j
`ƒ
`
`
æ
J
ECITON

r N O’D
TÜô°ûJ
O
EHT √òg
KNIRD
√É«ªdG
RE
TAW
51

المياه واإلصحاح والقواعد الصحية في العمل :دليل للتدريب الذاتي
نقطة الت ََّح ُّقق أُ .3.1.و ْفر كميات كافية من
المياه اآلمنة ألغراض القواعد الصحية الشخصية
وأغراض القواعد الصحية في مكان العمل

لماذا؟

المياه عنصر أساسي للحفاظ على كل من القواعد الصحية الشخصية
والقواعد الصحية في مكان العمل .إن الحصول على المياه اآلمنة
ض��روري الحتياجات الطهي والتنظيف وغسل المالبس بغية
الحفاظ على صحة العمال وإنتاجيتهم.

كيف؟
��م بإجراء تقييم للخطر في مكان العمل من أجل
  ُق ْ
االحتياجات المرتبطة بالمياه ذات الصلة بالقواعد
الصحية الشخصية والقواعد الصحية في مكان العمل.
َ و ِ
فر المياه الصالحة للشرب لمرافق غسل اليدين ومرافق
االغتسال واالستحمام بالدُّ وش.

َ و ِ
فر المياه الصالحة للشرب الحتياجات الطهي ،بما في
ذلك غسل المواد الغذائية واألواني واألدوات ،باإلضافة
إلى إعداد الطعام في مكان العمل إذا لزم األمر.
َ و ِ
فر المياه لتنظيف مكان العمل وغسل المالبس ،حسب
الحاجة استناد ًا إلى قطاع العمل والنشاط.
 اِتَّب ِع القوانين الوطنية بشأن توفير المياه الحتياجات مكان
العمل األخرى ،وعُدْ إلى الجدول بشأن صكوك منظمة
العمل الدولية في «مدخل» هذا الكتاب.

نقطة التَّح ُّقق أ .4.1.اِ
ِ
ضمن التحكم الفعال
َ
بتصريف المياه ،باإلضافة إلى إدارة أخطار
السالمة والصحة المهنيتين المرتبطة بالمياه

لماذا؟

المياه في مكان العمل ضرورية من أجل صحة العامل وإنتاجيته.
رغم ذلك ،قد تشكل المياه خطر ًا صحي ًا عندما تتلوث ،أو تسبب
تلف مرافق مكان العمل ،وعندما تصبح بمثابة بيئة مناسبة لتكاثر
نواقل األمراض.
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كيف؟

  ُق ْم بإجراء تقييم للخطر في مكان العمل لألخطار
المرتبطة بالمياه ،بما في ذلك األخطار المرتبطة بنواقل
األمراض واألخطار المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين
لقطاعات أو أنشطة عمل محددة.

تصريف المياه:

 اِضم ْن أن نقاط تصريف المياه ُمخ َّطط لها و ُم َش َّيدة
و ُمصانَة جيد ًا .يشتمل ذلك على تصريف المياه من
المرافق الصحية ومناطق االغتسال .تَذك َّْر أن اإلشراف
الخاص ضروري لضمان أن المراحيض في منأى عن
الفيضانات بغية تفادي الضرر البنيوي والتسرب.

  ُق ْم بالقضاء على موائل نواقل األمراض في الموقع أو ُق ْم
بالتحكم بها ،كاإلطارات والدِّ الء وبِرك المياه الر ِ
اكدة.
َّ
َ
  ُق ْم بتغطية القسم المكشوف ألحواض اِ ْستِ ْجماع مياه
األمطار ولحاويات مكان العمل الضرورية األخرى
ِ
بش َباك منع دخول الحشرات.

 اِضم ْن أن أنظمة الري ُم َص َّممة وتُشغَّل بحيث أن ال تشجع
على تكاثر القواقع .كمثال لتدابير التحكم :السماح
بالتدفق السريع للمياه أو تصريف المياه المالئم أو إدخال
م ِ
ناخل عند مناطق دخول المياه الحتجاز القواقع البالغة.
َ

أخطار السالمة والصحة المهنيتين المرتبطة بالمياه:

 اِضم ْن اتخاذ التدابير المالئمة في مكان العمل وفق ًا
للمخطط التسلسلي الهرمي إلجراءات التحكم للحد من
األخطار والمخاطر المرتبطة بالمياه؛ كأمثلة:
األمراض المنقولة بالمياه

الغرق

الصعق الكهربائي

الوحدة  :1دليل تدريبي ـ المياه
قائمة الت ََّح ُّقق أُ .5.1.ادمجِ المعلومات بشأن
احتياجات ا ِ
ماهة ،والحصول على المياه اآلمنة،
إل َ
واألخطار المرتبطة بالمياه في البرامج التدريسية
لمكان العمل

لماذا؟

إن العمال الذين تم إبالغهم بشأن كيف يديرون على نحو مالئم
ِ
ماهة واحتياجاتهم من المياه في مكان العمل ،باإلضافة إلى
اإل َ
األخطار المرتبطة بالمياه سيكونون ُم َه َّيئين بشكل أفضل لحماية
صحتهم وسالمتهم ،ومن الممكن أن يسهموا بمكان عمل أكثر
إنتاجية.

كيف؟
دمج المعلومات بشأن ِ
ُا ِ
ماهة ،والحصول على المياه
اإل َ
اآلمنة في مكان العمل ،واألخطار المرتبطة بالمياه في
البرامج التدريبية لمكان العمل .بالنسبة لكافة القطاعات،
ُقم بتغطية المواضيع المتعلقة بـِ:
ماهة والخطوات الرئيسية إلدارة ِ
أهمية ِ
ماهة.
اإل َ
اإل َ
تموضع مرافق مياه الشرب وصيانتها المالئمة.

تموضع مرافق المياه ألغراض القواعد الصحية
الشخصية وأغــراض القواعد الصحية في مكان
العمل ،واستخدم تلك المرافق وصيانتها.

1

نقطة الت ََّح ُّقق أَ .6.1 .س ِّج ْل و َب ِّلﻎْ عن الحدوثات
واألحداﺙ واألمراض والحوادﺙ ذات الصلة
بالقواعد الصحية

لماذا؟

ألصحاب العمل ومنظماتهم القدرة على جمع وتبادل اإلحصاءات
ال َق ِّي َمة بشأن حدوث األخطار واألمراض المرتبطة بالمياه التي ستوفر
َب ِّينَة بشأن تطور برامج الوقاية ،باإلضافة إلى سياسات مكان العمل.

كيف؟

ـع نظام ًا شفاف ًا وموثوق ًا به لتسجيل الحدوثات
َضـ ْ
واألحداث واألمراض والحوادث المرتبطة بالمياه؛ أو
َ
نظامك القائم .يمكن أن تتضمن
دمج قضايا المياه في
ُا ْ
األمثلة ما يلي:
خلل أداء مرافق مياه الشرب ،أو تلوث مصادر مياه
الشرب.
فاشية مرض مرتبط بالمياه.
االستخدام غير المالئم للمياه في مكان العمل.
فيضان المياه ودمار مرافق مكان العمل أو تلوثها.
َط ِّو ْر نظام ًا إلبالغ السلطات المحلية عن األحداث.

أهمية تصريف مياه مكان العمل ومكافحة نواقل
األمراض.

األخطار المرتبطة بالمياه الخاصة بقطاعها ونشاطها،
واستراتيجيات التخفيف من شدتها.

َو ْفر تعليمات محددة بشأن احتياجات المياه استناد ًا إلى
قطاع مكان العمل وظروف مكان العمل.
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الوحدة  :1املياه

قائمة ال َّت َح ُّقق ألصحاب العمل

أ1.1.

هل توجد اتصاالت شفافة مع السلطات العامة للمياه أو ا ُمل َز ِّودين باملياه اخلاصني لضامن
عتمد رسمي ًا؟
توفري املياه من مصدر ُم َ
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

أ2.1.

هل مرافق مياه الرشب متوفرة بحيث حتتوي عىل املياه الصاحلة للرشب وتفي باشرتاطات
القوانني الوطنية؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

أ3.1.

هل تتوفر مياه مناسبة من أجل القواعد الصحية الشخصية والقواعد الصحية يف مكان
العمل؟ هل يفي توفري املياه بمتطلبات اللوائح الوطنية؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

أ4.1.

هل توجد اسرتاتيجيات للتحكم الف ّعال بترصيف املياه؟ هل توجد اسرتاتيجيات إلدارة
اخلطر املتعلق بالسالمة والصحة املهنيتني بام يرتبط باملياه؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

أ5.1.
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هل ُد ِمجت املعلومات بشأن احتياجات ِ
ماهة ،واحلصول عىل املياه اآلمنة ،واألخطار
اإل َ
املرتبطة باملياه يف الربنامج التدريبي ملكان العمل؟

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال
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هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

أ6.1.

هل يوجد نظام موثوق وشفاف لتسجيل واإلبالغ عن احلدوثات واألحداث واألمراض
واحلوادث املرتبطة باملياه؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

1
أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟
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دليل العمل للعمال :المياه
لقد أدرك العمال وممثلو العمال ومنظمات العمال منذ زمن بعيد
الحاجة إلى المساهمة في تعزيز السالمة والصحة المهنيتين وحماية
سالمة العمال وصحتهم ورفاههم .من خالل المفاوضة الجماعية
وتبادل المعلومات والتشاور والمفاوضات مع أصحاب العمل ،فقد
عزز العمال ومنظماتهم الحوار االجتماعي في قطاعات عديدة .إن
إتاحة ما هو أساسي بما يتعلق بالمياه ومرافق اإلصحاح والقواعد
الصحية في العمل ،بما في ذلك المياه اآلمنة ،هي أيض ًا مجال
من مجاالت السالمة والصحة المهنيتين الذي يمكن أن يستفيد
من عمليات الحوار االجتماعي .توفر نقاط الت ََّح ُّقق الواردة أدناه
مجاالت العمل الرئيسية حيث يستطيع العمال ومنظماتهم المساعدة
في تحقيق الحصول على الحقوق األساسية في العمل ،بما في ذلك
مياه الشرب اآلمنة ،والتحكم باألخطار المرتبطة بالمياه بغية الحفاظ
على بيئات عمل أكثر أمان ًا.

ِ
وص ْن مرافق مياه
نقطة الت ََّح ُّقق ع .1.1.استخد ْم ُ
الشرب على نحو مالئم ،واِ ْ
متثل لقواعد مكان
العمل بشأن ا ِ
ماهة
إل َ

تقع مسؤولية توفير المياه الصالحة للشرب على عاتق صاحب
عملك؛ وهو بدوره ،باتباعه قواعد مكان العمل بشأن ِ
َ
ماهة،
اإل َ
باإلضافة إلى استخدام مرافق مياه الشرب وصيانتها سوف يحافظ
َ
َ
إلجراءاتك أثر
عليك بحالة آمنة وصحية و ُمنْتِ َجة .اِضم ْن أنه ليس
َ
زمالئك.
ضار على جودة المياه بغية حماية صحة كافة
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 اِ ِ
شرب الماء بفترات منتظمة ،حتى ولو لم تشعر بالعطش.
َذكر بأنه ما أن تشعر بالعطش ،فإن هذا يعني أن الت َّْجفاف
ت ْ
َ
بدأ بالحدوث لديك.
 اِ ِ
ختر المياه كمشروبات للحفاظ على ِ
ماهة .قد تعزز
اإل َ
المشروبات الغنية بالسكر أو الكافئين.
اف
الت َّْج َ
ُ

 ال ت ِ
َشرب المشروبات الكحولية أثناء العمل أو قبله
مباشرة.
 اِستخد ْم مرافق مياه الشرب للغرض الذي ُص ِّممت من
أجله.
 اِستخد ْم أوعية الشرب الشخصية النظيفة كاألكواب.
تش ِ
ال َ
ارك األكواب مع اآلخرين ،تفادي ًا للتلوث.

 عُدْ إلى الجدول المناسب بشأن مياه الشرب بحسب
قطاع العمل في «مدخل» هذا الكتاب.

تذكير :رصد الت َّْجفاف

لماذا؟

كيف؟

  ُق ْم بإيالء مزيد من االهتمام للعاملين اآلخرين الذين
قد يكونون أكثر تعرض ًا لألخطار المرتبطة ِ
ماهة،
باإل َ
الم َع َّوقين.
كالعاملين ُ

 اِ َبق مطلع ًا على قواعد مكان العمل بشأن إدارة ِ
ماهة
اإل َ
واستخدام وصيانة مرافق مياه الشرب.
ِ
 شار ْك في النشاطات التدريبية التي ينظمها صاحب
َ
َ
منظمتك العمالية.
عملك أو
َ
مشرفك في حال أن قواعد مكان العمل غير
َ س ْل
واضحة بالنسبة َ
لك.
َ شج ِع العاملين الشباب والجدد على تطوير عادات
ِ
ماهة اآلمنة.
اإل َ

أثناء العمل في بيئات حارة أو العمل في أنشطة تتطلب
جهد ًا بدني ًا ،فإن التعرق هو عملية فيزيولوجية (وظيفية)
طبيعية للحفاظ على درجة حرارة الجسم .رغم ذلك،
يمكن للتعرق الشديد أن يؤدي سريع ًا إلى الت َّْجفاف .إن
عدم الحصول على إمدادات مياه الشرب المستمرة ،كما
هو الحال في قطاع النقل البري ،قد يتطلب احتياطات
خاصة بشأن الت َّْجفاف .تتضمن العالمات التي يتعين
البحث عنها والتي يمكن أن تشير إلى الت َّْجفاف ما يلي:
 ازدياد العطش
 البول داكن اللون ،أو قليل الكمية بالمقارنة مع الحالة
االعتيادية
 انخفاض حاد في الوزن خالل فترة قصيرة من الزمن
 َض ْعف ودوار
 تخليط
لمزيد من المعلومات بشأن ِ
ماهة والعمل في البيئات الحارة،
اإل َ
نظر �Temperature at Work - heat. A guide for safety representa
ُا  ْ

)tives from the Trades Union Congress (TUC
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ِ
وص ْن مرافق المياه
نقطة الت ََّح ُّقق ع .2.1.استخد ْم ُ
من أجل القواعد الصحية الشخصية والقواعد
الصحية في مكان العمل ،واِ ْ
متثل لقواعد مكان
العمل بشأن استخدام المياه

لماذا؟

إن الحصول على المياه في مكان العمل ضروري ليس للشرب
فحسب ،لكن أيض ًا لالحتياجات األخرى كاالستحمام والطهي
والتنظيف .عبر اتباع قواعد مكان العمل بشأن استخدام المياه ،فإن
كل عامل يستطيع المساعدة في الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية
لكافة العمال.

كيف؟

1

نقطة الت ََّح ُّقق ع .3.1.اِ ْ
متثل لقواعد مكان العمل
بشأن تصريف المياه ،ومكافحة نواقل األمراض،
والعمل بأمان في المياه وحولها

لماذا؟

تمتد احتياجات المياه في مكان العمل والسالمة والصحة المهنيتين
إلى ما هو أبعد من احتياجات المياه للشرب والطهي .يمكن للمياه
أيض ًا أن تشكل خطر ًا صحي ًا عندما تتلوث ،أو عندما تصبح بيئة
لتكاثر الحشرات التي تنقل المرض.

كيف؟

اِ َبق مطلع ًا على قواعد العمل الخاصة التي وضعها
َ
عملك بشأن استخدام المياه ومن أجل مرافق
صاحب
المياه ،واِ
تبع تلك القواعد.
ْ
ً
عتمدة لغسل اليدين
الم
الغسل
مناطق
ا
حصر
اِستخد ْم
ُ َ
والنظافة الشخصية لضمان أن المياه صالحة للشرب وأن
استخدامها آمن.

اِ َبق مطلع ًا على قواعد مكان العمل ا لخاصة بشأن تصريف
ِ
تبع تلك القواعد ،على
المياه ومكافحة نواقل األمراض وا ّ
سبيل المثال:
ِ
القضاء في الموقع على َموائل نواقل األمراض،
كالدِّ الء الفارغة ،أو اإلطارات ،أو حاويات أخرى
يمكن أن تكون منطقة لتكاثر البعوض والحشرات
األخرى.
اِ َبق مطلع ًا على قواعد مكان العمل الخاصة بشأن العمل
بأمان في المياه أو ما حولها .يمكن أن يتضمن ذلك
َ
عملك أو قطاع
احتياطات خاصة استناد ًا إلى طبيعة نشاط
َ
عملك .يمكن أن تتضمن األخطار:
ِ
ِ
هارس َّيات في
األمراض المنقولة بالمياه ،كداء الب ْل ْ
المياه الراكدة
الغرق
الصعق الكهربائي

ال ت ْ
َغسل مواد مكان العمل أو معداته في مناطق الغسل
الشخصية تفادي ًا للتلوث.

اِستخد ِم المياه الصالحة للشرب لكافة احتياجات الطهي،
بما في ذلك غسل المواد الغذائية ،وأواني الطهي ومواده،
ومن أجل طهي الطعام.
ِ
تبع قواعد مكان العمل بشأن استخدام المياه للتنظيف
ا ْ
وغسل المالبس.

نقطة التَّح ُّقق عُ .4.1.ا ِ
رصد األخطار المرتبطة
َ
بالمياه و َب ِّلﻎْ عنها

عُدْ إلى الجدول ا لمالئم بشأن استخدام المياه بحسب
قطاع العمل في «مدخل» هذا الكتاب.

لماذا؟

يتمتع كافة العمل بحق الحصول على مياه آمنة في مكان العمل،
والحماية من األخطار المرتبطة بالمياه .مع هذا الحق تأتي مسؤولية
رصد أخطار السالمة والصحة المهنيتين من حيث صلتها بالمياه،
واإلبالغ عنها قبل أن تصبح مشكلة .إن الرصد واإلبالغ الفعالين
يدعمان ثقافة الوقاية في مكان العمل ،ويمكن أن ينقصا خطر
الحوادث واألمراض.
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كيف؟

 ت ََو َّخ الحذر بشأن ظروف مكان العمل التي تشكل خطر ًا
صحي ًا مرتبط ًا بالمياه؛ على سبيل المثال:
 مرافق مياه الشرب التي أصابها الخلل.
 مرافق مياه الشرب التي ال تحقق القواعد الصحية أو
الم َل َّوثة ،كحاويات المياه المكشوفة.
ُ
 تغير مذاق أو مظهر مياه الشرب.
 إن تغير المظهر أو المذاق أو الرائحة االعتيادية
إلمدادات مياه الشرب قد يعني تغير جودة مصدر
المياه ،أو قصورات في عملية المعالجة ،وينبغي
استقصاء ذلك.
 ت ََو َّخ الحذر بشأن االستخدام غير المالئم لمياه الشرب
ومرافق المياه األخرى وعدم االمتثال من ِق َبل العمال
اآلخرين .على سبيل المثال ،الذين:
ِ
ستخدمون أوعية الشرب الشخصية.
 ال َي
 يلوثون مصادر مياه الشرب؛ على سبيل المثال ،عبر
عتمدة
غسل معدات الوقاية الشخصية في مناطق غير ُم َ
لذلك.
 يستخدمون المياه غير الصالحة للشرب الحتياجات
الطهي ،السيما إذا ما كانت تلك المواد الغذائية
مشتركة بين العمال.
  َأبل ِغ المشرف عن أي وضع أو سلوك قد يشكل خطر ًا
مرتبط ًا بالمياه .تَذكر أن األخطار يمكن أن تكون ِ
كامنة
ْ
(قد تسبب مشكلة صحية في المستقبل إذا لم تُعا َلج) أو
فعلية (األخطار التي تسبب بصورة فعالة مشكلة صحية).
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تذكير :أهمية الحوار االجتماعي
إن تطوير ثقافة الوقاية في مكان العمل هو عملية ليست
أحادية الخطوة وليست أحادية الجانب .تتطلب السالمة
في مكان العمل ،السيما عندما يتعلق األمر بتوفير
المياه واإلصحاح والقواعد الصحية ،حوار ًا اجتماعي ًا
فعاالً بين أصحاب العمل والعمال (بما في ذلك ممثلو
العمال ،ومنظمات العمال ،والنقابات) .يمكن أن يتألف
الحوار االجتماعي من تبادل المعلومات ،والتشاور،
والمفاوضات بشأن المسائل الرئيسية المتعلقة بالمياه
واإلصحاح والقواعد الصحية ،خاصة تلك التي لها صلة
خاصة بقطاع عمل أو مهنة معينة.
لقد أدركت منظمات العمال منذ زمن طويل الحاجة
إلى المساهمة في التدابير المتعلقة بالسالمة والصحة
المهنيتين في مكان العمل .إن المفاوضة الجماعية،
كجزء من الحوار االجتماعي ،هي إحدى االستراتيجيات
األساسية لمنظمات العمال لتعزيز السالمة في أماكن
العمل .بوصفها منظمات للدعوة ،فإن النقابات في وضع
يمكنها من نشر المعرفة واتخاذ إجراء مباشر للتأثير على
قانون وممارسات العمل من حيث صلتها بتوفير المياه
واإلصحاح والقواعد الصحية .وبسبب هيكلها المتكامل
شاقولي ًا ،فإنها توفر ارتباط ًا فريد ًا بين المستوى العالمي
الم ْستَدَ ام وتحسين
والوطني والمحلي ،مما يتيح التغيير ُ
مكان العمل .عالوة على ذلك ،فإن النقابات في وضع
جيد يمكِّنها من العمل مباشرة على مستوى المنشأة
واتخاذ إجراء مباشر لتوفير األنشطة التدريبية والموارد
بشأن أهمية المياه واإلصحاح والقواعد الصحية في
العمل.
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1

الوحدة  :1املياه
قائمة ال َّت َح ُّقق للعﲈل وﳑثﲇ العﲈل ومنظﲈت العﲈل
ع1.1.

هل تُستخدَ م مرافق مياه الرشب عىل نحو مالئم؟ هل هناك امتثال لقواعد مكان العمل
بشأن ِ
ماهة ،واستخدام مرافق مياه الرشب وصيانتها؟
اإل َ
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

ع2.1.

هل تُستخدَ م مرافق املياه عىل نحو مالئم الحتياجات القواعد الصحية الشخصية والقواعد
الصحية يف مكان العمل؟ هل هناك امتثال لقواعد مكان العمل بشأن استخدام
مرافق املياه؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

ع3.1.

هل هناك امتثال لقواعد مكان العمل بشأن ترصيف املياه والتحكم باألخطار املرتبطة
باملياه؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

ع4.1.

هل يوجد رصد ومراقبة فعاالن لألخطار والسلوكيات املرتبطة باملياه من ِق َبل العامل؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟
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الوحدة 2
اإلصحاح

الوحدة اثنان

© UN Photo/ Tob ey E .

الوحدة  :2دليل تدريبي ـ اإلصحاح

2

الوحدة  :2اإلصحاح
ما هو اإلصحاح في مكان العمل؟

يشير اإلصحاح في مكان العمل إلى توفير مرافق وخدمات التخلص اآلمن من ُم ْف َرغات اإلنسان ،ومستلزمات القواعد الصحية
للحيض ،ونفايات مكان العمل.

مجرد مراحيض .يشير أيض ًا إلى الحفاظ على الظروف الصحية ،من خالل
اإلصحاح في مكان العمل هو تعبير شامل يعني أكثر من ّ
ِ
والح ْمأة البرازية ،وجمع الفضالت الصلبة،
االستخدام المالئم للمراحيض وتنظيفها ،ومن خالل الخدمات كإدارة المياه العاد َمة
َ
ومن خالل تعزيز السلوك الفردي لدى العامل المتعلق باإلصحاح ،بما في ذلك االستخدام المالئم للمراحيض والحيلولة دون
ال َّت َب ُّرز في العراء.
يشمل اإلصحاح أيض ًا التدخالت التي تحد من تعرضات اإلنسان لألمراض عبر توفير بيئة نظيفة من أجل العمل؛ كما يشمل أيض ًا
ك ً
ال من السلوكيات والمرافق ،حيث تعمل هاتان المجموعتان مع ًا لتكوين مكان عمل يحقق القواعد الصحية.

محتويات الوحدة

تعرض هذه الوحدة مبادئ اإلصحاح في مكان العمل وتفسر أهمية الحفاظ على الظروف الصحية بغية حماية صحة العمال .إن هدف الدليل
التدريبي هو إبالغ الحكومات وأصحاب العمل والعمال على حد سواء بشأن المواضيع التالية:

الدليل .1.2
المرافق الصحية

الدليل .2.2
ِ
إدارة المياه العاد َمة
والح ْمأة البرازية
َ

الدليل .3.2
إدارة الفضالت
الصلبة
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الدليل  .1.2المرافق الصحية
لماذا تحظى المرافق الصحية باألهمية؟
إن المرافق الصحية ،كالمراحيض التي يمكن الوصول إليها ،هي
احتياجات ضرورية لكافة الكائنات البشرية .لم تم إقرار اإلصحاح
بوصفه حق إنساني شامل؛ ورغم ذلك ،فإن أشخاص ًا كثيرين حول
العالم ال تُتاح لهم المراحيض ،ولذلك يذهبون إلى العراء ُ -ت ْع َرف
هذه الممارسة بال َّت َب ُّرز في العراء.
تحتوي ُم ْف َرغات اإلنسان على جراثيم تستطيع أن تسبب األمراض.
عندما ُيصاب األشخاص بعدوى هذه الجراثيم ،فإن ُم ْف َرغاتهم
ستحتوي على كميات كبيرة من الجراثيم التي لديها القدرة على أن
تسبب األمراض لدى اآلخرين الذين على تماس معها.

األمراض المرتبطة باإلصحاح
(على سبيل المثال ال الحصر):
اإلسهاالت
الزُّ حار
(اله ْي َضة)
الكوليرا َ
ا ْلتِهاب الكَبِد E
ا ْلتِهاب الكَبِد A
الح َّمى التِّيف َّية
ُ
ِ
ِ
َ
ا ْلتِهاب سنْجاب َّية النُّخاع َ
(شلل األطفال)
المصدرWorld Health Organization (2015). Sanitation, Fact sheet :

N392

قد تكون األمراض الناجمة عن التماس مع ُم ْف َرغات اإلنسان وخيمة
و ُم َهدِّ َدة للحياة .على سبيل المثال؛ ال تزال اإلسهاالت القاتل
الرئيسي لألطفال والبالغين في جميع أنحاء العالم ،لكنها قابلة
للوقاية إلى حد كبير.
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حقائق أساسية عن ال َّت َب ُّرز في العراء
يجعل ال َّت َب ُّرز في ا لعراء دورة المرض والفقر أبدية.
في البلدان التي يكون ال َّت َب ُّرز في العراء األكثر انتشاراً،
فإن لديها أكبر عدد من وفيات األطفال دون سن
الخامسة ،وأعلى مستويات سوء التغذية والفقر.
إن  1من  7أشخاص ،أو  946مليون شخص َيت ََّبرزون
في العراء ،بما في ذلك في ميازيب الشوارع (األقنية
السطحية المكشوفة في الشوارع) أو خلف الشجيرات،
أو في المياه السطحية المكشوفة.
إن  9من  10أشخاص الذين َيت ََّبرزون في العراء يحيون
في مناطق ريفية؛ لكن عدد األشخاص الذين يتبرزون
في العراء في البلدات والمدن يزداد ألن مزيد ًا من
األشخاص ينتقلون إلى األماكن الحضرية دون ازدياد
عدد مرافق المراحيض.
األشخاص ،السيما النساء
 ُي َع ِّرض ال َّت َب ُّرز في العراء
َ
واألطفال ،إلى التحرش والعنف المحتملين.
يطرح ال َّت َب ُّرز في العراء تحديات إضافية للنساء والفتيات
الالتي يتدبرن حيضهن دون مرافق آمنة.
المصدرWorld Health Organization (2015). Sanitation, Fact sheet :
N392

الم ْف َرغات أن تعدي اآلخرين بطرق مختلفة؛
يمكن للجراثيم من ُ
على سبيل المثال:
الم ْف َرغات وتصل إلى اآلبار
السوائل :قد تجرف
األمطار ُ
ُ
المستخدَ مة للشرب.
المياه
تلوث
والجداول ،حيث
ُ
األصابع :إن األصابع أو اليدين اللتين لم ُتغ َْسال بعد
الخروج من المرحاض قد تحتويان على الجراثيم؛
ويمكن لتلك األصابع أو اليدين غير النظيفتين أن تنقال
الجراثيم إلى الغذاء الذي سيؤكل فيما بعد ،أو إلى
األشخاص اآلخرين أثناء المصافحة.

الوحدة  :2دليل تدريبي ـ اإلصحاح
الشكل .1.1.2

2

الرسم البياني�F

ُي ْع َرف هذا الرسم البياني بمخطط  F-ألن كافة مسارات الجراثيم للتلوث البرازي والفموي تبدأ (باللغة اإلنجليزية) بالحرف ( )Fوقد تمت المواءمة من Wagner, E.

”G., and Lanoix, L. N. (1958). Excreta disposal for rural and small communities. WHO, Geneva, Switzerland p. 12.

الذباب :من الممكن أن يتغذى الذباب والحشرات
الم ْف َرغات ويحمل كميات قليلة منها
األخرى على ُ
وجراثيمها إلى أماكن بعيدة .عندما يالمس الذباب أو
الحشرات األخرى المياه أو الطعام ،قد تنتقل الجراثيم
إليها ،مما قد يؤدي إلى عدوى الشخص الذي يشرب
تلك المياه أو يأكل ذلك الطعام.
األرضيات/الحقول :يمكن للجراثيم أن تنتشر على
األرضيات وتنتقل إلى الحقول والمحاصيل ومصادر الغذاء
الم ْف َرغات على نحو مالئم.
األخرى إذا ما لم يتم التخلص من ُ

ماهي أنواع المراحيض؟
«الم َح َّسنَة» أو
ثمة نوعان رئيسيان من المراحيض :المراحيض ُ
الم َح َّسن» هو المرحاض الذي يفصل
الم َح َّسنَة» .المرحاض ُ
«غير ُ
ُم ْف َرغات اإلنسان عن التماس مع اإلنسان من خالل مراعاة القواعد
الم َح َّس َن» فهو ببساطة المرحاض
الصحية؛ أما المرحاض «غير ُ
«الم َح َّسنَة»
الذي ُيحقق هذا الفصل .ثمة حاجة إلى المراحيض ُ
لحماية صحة اإلنسان (الجدول .)1.1.2

الم ْف َرغات.
الشكل  .2.1.2التخلص من ُ

َ

سن
المرحاض
ريُ l t
en
المَtaحiَّ r
الحفip
dُ ev
orpmI

المرحاضَ tُ ip
المزدوج
ريenir
الحفtal
niwT

المرحاض َ Iُ V
الم َه َّوى
المَ irحَّ nسeن ُ
ريُ ta
الحفl P
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اجلدول  .1.1.2أنواع املرافق الصحية.

نوع املرفق

التعريف

مرحاض الرحض

ِ
ستخدم حوض ًا أو خزان استيعاب لرحض املياه ،ومانع ترسب املياه (أنبوب أسفل املقعد أو مكان وضع القدمني أثناء
َي
َّبز) الذي حَيول دون مرور الذباب والروائح .يتم التخلص من مياه املجاري بواسطة نظام
اختاذ وضعية القرفصاء أثناء الت رَ ُّ
أنابيب ملياه املجاري أو حوض التحليل.

مرحاض الرحض املتدفق

ِ
ستخدم مانع ترسب املياه ،لكن بام ال يشبه مرحاض الرحض ،حيث أن مرحاض الرحض املتدفق يستخدم مياه ًا ُمتد ِّفقة
َي
بواسطة اليدين من أجل الرحض (ال ُيستخدَ م احلوض هنا) .يتم التخلص من مياه املجاري بواسطة نظام أنابيب ملياه
املجاري أو حوض التحليل.

املرحاض ُ
احل َفري الرحيض
املتدفق

اإلصحاح ا ُمل َح َّسن

ِ
ستخدم
نوع من املرحاض احلُ َفري حيث تُستخدَ م مقادير قليلة من املياه لرحض ا ُمل ْف َرغات إىل احلفرة .إنه األنسب حيثام َي
َّبز وحيثام تتاح لألشخاص إمدادات مياه موثوق هبا قرب املنزل .عادة ما تكون
ُ
األشخاص امليا َه لتنظيف أنفسهم بعد الت رَ ُّ
احلفرة موصولة إىل منطقة حيث ت َْر َشح السوائل إىل الرتبة مما جيعل الفضالت الصلبة تتحلل.

املرحاض ُ
احل َفري ا ُمل َح َّسن
ا ُمل َه َّوى

مرحاض ُح َفري جاف ُم َه َّوى بواسطة أنبوب يمتد فوق سقف املرحاض .تُغ َّطى النهاية املفتوحة من اإلنبوب بشبكة أو
ويا َفظ عىل القسم الداخيل من البنية العلوية داكن ًاُ .ي َص َّمم هذا املرحاض ليكون نظام ًا جاف ًا ،وهو
ِشباك لصد الذباب حُ
ِ
َّبز ،لكن يستخدمون مواد صلبة ،كالورق أو أوراق
األنسب حيثام ال َيستخدم األشخاص املياه لتنظيف أنفسهم بعد الت رَ ُّ
الشجر؛ ترشح ا ُمل ْف َرغات إىل الرتبة وتبقى الفضالت الصلبة لتتحلل.

املرحاض ُ
احل َفري مع بالطة

مرحاض ُح َفري جاف حيث تُغ َّطى احلفرة بأكملها ببالطة أو لوح تتناسب إما مع ثقب القرفصاء أو املقعد .ينبعي أن يكون
اللوح صلب ًا ويمكن صنعه من مادة (اخلرسانة ،اإلسمنت ،إلخ ).تُغ َّطي احلفرة دون تعريض حمتوى احلفرة ،بدالً من خالل
ثقب القرفصاء أو املقعد .ت َْر َشح ا ُمل ْف َرغات إىل الرتبة ،مما جيعل الفضالت الصلبة تتحلل.

اإلصحاح غري ا ُمل َح َّسنز

مرحاض التسميد

مرحاض جاف حيث تُضاف مادة غنية بالكربون (العشب ،نشارة اخلشب ،الرماد ،إلخ ).إىل ا ُمل ْف َرغات فيه ،وتتم املحافظة
عىل ظروف خاصة للحصول عىل سامد عضوي غري ضار.

املرحاض ُ
احل َفري بدون بالطة

ِ
زود ببالطة أو لوح أو مقعد؛ إن احلفرة املكشوفة هي حفرة بدائية.
َيستخدم ثقب ًا يف األرض جلمع ا ُمل ْف َرغات ،وغري ُم َّ

الدلو أو أي حاوية مكشوفة
أخرى

استخدام الدلو أو حاوية أخرى الحتجاز ُم ْف َرغات اإلنسان التي تُزال دوري ًا هبدف معاجلتها أو التخلص منها أو
كم َخ ِّصب (سامد).
استخدامها ُ

املرحاض ا ُمل َع َّلق

مرحاض مبني فوق البحر أو هنر ،أو أي كيان مائي آخر حيث تسقط ا ُمل ْف َرغات فيه مبارشة.

َّبز يف العراء)
بدون مرافق (الت رَ ُّ

َّبز يف األدغال أو احلقول أو املياه السطحية .تتوضع ا ُمل ْف َرغات عىل األرض وتُغ َّطى بطبقة من الرتاب،
يشتمل ذلك عىل الت رَ ُّ
أو ُت َغ َّلف وتُل َّقى يف القاممة.

املصدر WHO/UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) for Water Supply and Sanitation. Improved and unimproved water sources and sanita� :
tion facilities. 2015
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تذكير :القواعد الصحية المناسبة المتعلقة باليدين
ضرورية من أجل اإلصحاح!
الم َح َّسنَة هي مجرد جزء واحد من
إن المراحيض ُ
مجموعة كيف تحافظ على صحتك وتظل خالي ًا من
األمراض التي تسببها الجراثيم .إن التقنيات المالئمة
المتعلقة بغسل اليدين بعد استخدام المرحاض ضرورية
أيض ًا .بإمكانك قراءة المزيد بشأن ذلك في الوحدة 3
(القواعد الصحية).

ماذا بشأن المراحيض في العمل؟
يبدو أن الحاجة إلى المراحيض في العمل واضحة ،وتمثل حق ًا
أساسي ًا من حقوق اإلنسان ،ولكنها ال تزال تميل إلى اإلهمال .ال
يهم في أي بلد أو في أي قطاع يعمل األشخاص؛ إن أصحاب العمل
الم َح َّسن الذي يتيح للعمال
مسؤولون عن توفير المرفق الصحي ُ
إيالء االهتمام بعملهم بأمان وبحذر  -بما في ذلك النساء بما يتعلق
للح ْيض  -دون الضرر بصحتهن
بإدارة احتياجات القواعد الصحية َ
أو صحة اآلخرين.
في حين أن الحكومات والسلطات المختصة مسؤولة عن وضع
القوانين بشأن المراحيض وإدارتها في العمل ،فإن أصحاب العمل
مسؤولون عن توفير المراحيض وصيانتها .وأصحاب العمل في
بعض المواقع مسؤولون أيض ًا عن توفير اإلقامة للعمال ،بحيث
أن تحتوي أيض ًا أماكنها على المراحيض المالئمة في أي حالة.
إن العمال بدورهم مسؤولون عن االستخدام المالئم للمراحيض
لحماية صحتهم وصحة زمالئهم والمجتمعات المجاورة.

إن المراحيض النظيفة واﻵمنة ،إلى جانب
مرافق وعــادات غسل اليدين هي من
متطلبات الصحة والكرامة والخصوصية
في العمل.

2

ماذا بشأن الفﺌات المختلفة من العمال؟

في حين أن كافة العمال يستحقون توفير مرافق صحية ُم َح َّسنَة ،فإن
بعض مجموعات العمال تتطلب اعتبارات خاصة.
الح ْيض هو من مواضيع
النساء والفتيات المراهقات .إن َ
الم َح َّرمات في بلدان وثقافات كثيرة ،ويتسع نطاق ذلك
ُ
بوضوح إلى مكان العمل .إن عدم وجود حيز آمن
الح ْيض يمكن أن يسبب
وخاص لتغيير ما اتسخ بسبب َ
أخطار ًا صحية ،كالعدوى ،باإلضافة إلى مشاكل الصحة
العقلية من قلق وك َْرب (إِ ْجهاد) وتدني المعنويات .إن
بالح ْيض في
عدم القدرة على إدارة اإلصحاح المتعلق َ
مكان العمل قد يفضي إلى ضياع ساعات أو أيام في
العمل وانخفاض اإلنتاجية.
النساء الحوامل .قد تحتاج النساء الحوامل إلى استخدام
المرحاض بتواتر أكبر ولذلك قد يحتجن إلى مزيد من
الوقت للفواصل أثناء العمل الستخدام المرحاض خالل
يوم العمل .قد تظهر مشاكل صحية لدى العمال ،السيما
العامالت الحوامل ،في حالة عدم الحصول على فواصل
متكررة أثناء العمل الستخدام المرحاض.

الم َع َّوقين
الم َع َّوقون .قد يكون لدى العاملين ُ
األشخاﺹ ُ
احتياجات مختلفة للوصول إلى المراحيض .إن تصميم
موقع العمل هو مرحلة هامة لمراعاة وصول العاملين
الم َع َّوقين إلى مراحيض مالئمة وآمنة .ينبغي تصميم
ُ
المرافق الصحية وتشييدها واختيار مكانها بطريقة تجعل
من السهل الوصول إليها وتجعلها سهلة االستخدام من
ِ
الم َع َّوقين .تشتمل العوائق على وجود
ق َبل األشخاص ُ
درج��ات عند مدخل المرافق الصحية ،وعدم وجود
الدرابزينات ،واإلضاءة غير الكافية ،واألبواب الضيقة،
والحيز القليل النعطاف الكراسي بعجالت أو استخدام
ال ُعكَّازات ،وت ََو ُّضع المرافق الصحية بعيد ًا عن مكان
العمل.
األشخاﺹ المرضى أو ناقصو المناعة .قد يكون العمال
الذين يعانون من فيروس العوز المناعي البشري/متالزمة
العوز المناعي المكتسب ( )HIV/AIDSأو األشخاص
اآلخرين الذين يعانون من نقص المناعة أكثر عرضة لإلصابة
باألمراض من الجراثيم في مكان العمل بسبب اإلصحاح
السيىء .قد تنشر ُم ْف َرغات اإلنسان أيض ًا الجراثيم من
العمال المرضى إلى العمال الذين يتمتعون بالصحة .ينبغي
إيالء اهتمام خاص للمرافق الصحية لألشخاص المرضى،
وينبغي أن يكون مكان العمل آمن ًا بحيث يتم الحفاظ على
سالمة وصحة كافة األشخاص الذين يعملون مع ًا.
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 العاملون المهاجرون .غالب ًا ما يكون العاملون
المهاجرون مستضعفين بسبب بعدهم عن وطنهم،
والصعوبات المحتملة بسبب اللغة ،ونقص تقديم
الخدمات الصحية واالجتماعية .ينبغي أن يراعي مكان
العمل احتياجات اإلصحاح للعامل المهاجر ،السيما بما
يتعلق باالعتبارات الثقافية (مثالً؛ مرافق منفصلة للرجال
والنساء ،وسائل تنظيف الشرج) .قد يعتمد العاملون
المهاجرون أيض ًا على اإلقامة في مكان العمل التي
تتضمن أيض ًا حقهم بالمرافق الصحية.
 العاملون الشباب أو الجدد .قد يكون العاملون
الشباب أقل دراية باألخطار الصحية المتعلقة باستخدام
المراحيض .أيض ًا ،إن خبرتهم في االستخدام المالئم
للمراحيض أقل ،وقد يكونون أكثر عرضة للخطر بشأن
اإلصابة بمرض .قد ال يكون لدى العمال الجدد اإلدراك
المالئم لتصميم مكان العمل أو للوائح عندما يتعلق األمر
باستخدام المراحيض.
 العاملون المسنون .قد يكون للعاملين المسنين
احتياجات خاصة عندما يتعلق األمر باستخدام المرافق
الصحية .ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار المسنون الذين
يعانون من سلس البول ،كمنح فواصل أكثر أثناء العمل
الستخدام المرحاض ،واإلرشاد في مكان العمل بشأن
إدارة سلس البول .ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار أيض ًا
إمكانية وصول العاملين المسنين إلى المراحيض الذين
قد يشكون من نقص في القدرة البصرية أو السمع،
باإلضافة إلى القدرة المحدودة على الحركة ،ومدى
الحركة ،وحركة المفصل.

نقطة للنشر
يمكن لتوفير المراحيض في مكان العمل وصيانتها
واستخدامها على نحو مالئم أن يحسن بشكل كبير
صحة العمال ورعايتهم .ستتحسن معنويات العمال
إذا ما أدركوا أن مكان عملهم يحتوي على مراحيض
آمنة وإن إمكانية إصابتهم بالمرض تنخفض .أخير ًا ،إن
توفير المراحيض المالئمة سيقلل خطر إصابة العامل
بالمرض ،وحدوث الوفاة ،مما يعزز إنتاجية العامل في
كافة القطاعات الصناعية.

الم َع َّوقين.
الشكل  .3.1.2مرحاض لألشخاص ُ

ماذا بشأن قطاعات العمل المختلفة؟

الم َح َّسنَة .ورغم
يستحق عمال كافة القطاعات توفير المراحيض ُ
ذلك ،وحيث أن كل قطاع عمل يختلف عن اآلخر ،لذلك ثمة حاجة
إلى تفاصيل محددة بشأن توفير المراحيض.

تذكير
تقدم مختلف صكوك منظمة العمل الدولية إرشاد ًا بشأن
المراحيض وفق ًا للقطاع .للحصول على المعلومات
َ
قطاعك ،عُدْ إلى الجدول المقابل في «مدخل» هذا
بشأن
الكتاب.
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التدخين ممنوع
من فضلك ،اِ ْرحَ ِ
ض
المياه بعد االستخدام

الوحدة  :2دليل تدريبي ـ اإلصحاح

2

ِ
والح ْمأة البرازية
الدليل  .2.2إدارة المياه العاد َمة َ
ِ
والح ْمأة
لماذا تحظى إدارة المياه العاد َمة َ
البرازية باألهمية

الم َح َّسنَة المذكورة في الدليل 1.2
إن الهدف من المرافق الصحية ُ
هو فصل ُم ْف َرغات اإلنسان عن التماس مع اإلنسان .يجب أن تذهب
الم ْف َرغات إلى مكان ما ،وإن إدارتها على نحو مالئم عبر
تلك ُ
القضاء على تلوث البيئة بها أمر أساسي بالنسبة لصحة اإلنسان.
للم ْف َرغات أساسية للعمال باإلضافة إلى
إن اإلدارة اآلمنة ُ
الم ْف َرغات
المجتمعات المحلية على السواء .ويمكن تحقيق إدارة ُ
بطرق كثيرة ،بعضها يتطلب المياه ،والبعض اآلخر يتطلب القليل
منها أو ال يتطلب شيئ ًا منها .بصرف النظر عن الطريقة ،فإن اإلدارة
اآلمنة هي إحدى الطرق األساسية لكسر دورة انتقال المرض
البرازية  -الفموية .لذلك ،يعتبر اإلصحاح حاجز ًا بالغ األهمية أمام
انتقال المرض.

الح ْم َأة البرازية
مصطلحاتَ :
الح ْمأة البرازية هي تعبير ُيستخدَ م لوصف ُم ْف َرغات
َ .1
ُج َمع بنظام اإلصحاح في الموقع،
اإلنسان التي ت ْ
كالمراحيض ،والمراحيض العامة غير الموصولة بشبكة
الح ْمأة البرازية التي
المجاري ،وخزانات التحلل .إن َ
ُج َمع من خزانات التحلل مشمولة بهذا التعبير.
ت ْ

ِ
العاد َمة
مصطلحات :المياه

ِ
العاد َمة هي تعبير شامل ،ويتضمن:
 .2المياه
المياه السوداء ،أو مياه المجاري :بول اإلنسان وبرازه
المياه الرمادية ،أو مياه البالليع :مصادر المياه
المستخدَ مة الناجمة عن الطهي والغسل واالستحمام.
ُ
ِ
العاد َمة مع المياه من أجل الرحض
غالب ًا ما ت ُْمزَ ج المياه
وتنتقل من المراحيض من خالل أنظمة شبكة المجاري
المجهزة بأنابيب.

الم َح َّسن مقابل اإلصحاح غير
اإلصحاح ُ
الم َح َّسن
ُ
تمام ًا كالمراحيض ،ثمة طرائق « ُم َح َّسنَة» و«غير ُم َح َّسنَة» إلدارة
الم َح َّسنَة بأنها الطرائق التي تفصل ،وفق
اإلصحاحُ .ت َع َّرف الطرائق ُ
القواعد الصحيةُ ،م ْف َرغات اإلنسان عن التماس مع اإلنسان ،وهي
هامة للحد من األمراض في مكان العمل وفي المجتمعات المحيطة.
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الم َح َّسنَة إلدارة اإلصحاح.
الشكل  .1.2.2الطرائق ُ

نوع الطريقة

الوصف

خارج املوقع :شبكات املجاري «التقليدية»

نظام ألنابيب مياه املجاري (أي ،شبكة املجاري) ا ُملصمم جلمع املياه ِ
العاد َمة من املنازل أو مكان العمل.
َ َّ
تتطلب أنظمة شبكات املجاري املياه لرحض النفايات بعيد ًا .إن شبكات مياه املجاري مكلفة وتتطلب
ختطيط ًا وأعامل بناء واسعة النطاق ،وإدارة تشغيلية جيدة.

خارج املوقع :شبكات املجاري ا ُمل َب َّس َطة

تتميز بأنابيب قطرها أصغر وتُد َفن عىل عمق ضحل ،من تلك ا ُملستخدَ مة يف شبكات املجاري
التقليدية.

خمتلطة :شبكات املجاري املستقرة

ِ
نظر أدناه).
صممة لنقل مكون املياه الرمادية للمياه العاد َمة بعد أن تستقر املواد الصلبة يف خزان التحلل ( ُا ْ
ُم َّ

يف املوقع :خزان التحلل

نظام لإلصحاح يف املوقع ،وهو يوفر ا ُملال َءمة لنظام شبكات املجاري ،وجيمع مياه املجاري من املراحيض،
صمم حتت مستوى األرض عادة .يتطلب تفريغ ًا دوري ًا وجيب أن يتمكن صهريج يعمل بتفريغ اهلواء من
و ُي َّ
الوصول إليه.

يف املوقع ،دون أنابيب:

الرحض/الرحض املتدفق إىل مرحاض ُح َفري
حل ْفرة ا ُمل َح َّسنَة ا ُمل َه َّواة ،أو مع
حل َفرية اجلافة (ا ُ
املراحيض ا ُ
البالطات)
مراحيض التسميد

أنظمة يف املوقع غري جمهزة بأنابيب .تخُ زَّ ن ا ُمل ْف َرغات يف ثقب يف األرض أو يف حفرة النَّض (غسل الرتبة)
املغطاة؛ أو يف مادة تسميد (من أجل مراحيض التسميد) ،حيث يمكن أن تتحلل .غالب ًا ما ُت ْغ َّطى
املراحيض الكاملة ويتم التخيل عنها بأمان ،مع إنشاء حفرة جديدة يف مكان آخر .كي يعترب النظام
محُ ََّسنَ ًا ،فإنه ينبغي أن يفصل ،وفق القواعد الصحيةُ ،م ْف َرغات اإلنسان عن التامس مع اإلنسان ،وأن
ال يسمح بتلوث البيئة املحلية .يف املناطق احلرضية أو املكتظة بالسكان ،أو املناطق ذات اجلداول املائية
العالية ،قد ال تكون أنظمة «يف املوقع» كافية.

املصد:رWHO/UNICEF Joint Monitoring Program (JMP) for Water Supply and Sanitation. Improved and unimproved water sources and sanita�:
tion facilities. 2015

الم ْف َرغات ،يكون
الم َح َّسن ،فيما يتعلق بإدارة ُ
اإلصحاح غير ُ
اإلصحاح غير ُم َح َّسن عندما:
الم ْف َرغات إلى
 يوجد رحض/رحض متدفق أو تدفق ُ
مكان آخر غير ما ُذ ِكر في الجدول .1.2.2
الم ْف َرغات في بيئة المنازل أو مكان العمل أو
 تتوضع ُ
بقربها (ليس في حفرة أو خزان تحلل أو مياه المجاري)،
الم ْف َرغات إلى الشارع ،أو فِناء/قطعة
أو عندما ت َ
ُرحض ُ
أرض ،أو مياه مجاري مكشوفة ،أو خندق ،أو طريق
لتصريف المياه ،أو مكان آخر.
الم ْف َرغات غير آمنة ،وينبغي تفاديها لحماية
إن تلك الطريقة إلدارة ُ
صحة اإلنسان والصحة البيئية.
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ِ
ة/الح ْمأة
العاد َم
ما هي مراحل إدارة المياه
َ
البرازية؟
يشمل مصطلح «اإلدارة» سلسلة من الخطوات الضرورية لضمان
الم ْف َرغات ال تدخل إلى المنطقة خارج المرفق الصحي وتلوثها.
أن ُ
ثمة وصف لهذه الطرائق في سلسلة خدمات اإلصحاح (الشكل
.)1.2.2
ِ
والح ْمأة البرازية مساعدة السلطات
العاد َمة
قد تتضمن إدارة المياه
َ
المحلية المعنية بمياه المجاري واألعمال العامة .تختلف هذه
الطرائق استناد ًا إلى وجود نظام في الموقع (بدون شبكة مجاري)
أو خارج الموقع (مع شبكة مجاري).

الوحدة  :2دليل تدريبي ـ اإلصحاح
الشكل  .1.2.2سلسلة خدمات اإلصحاح.

احتواء

2

خزانات التحلل :تتطلب هذه األنظمة التفريغ/اإلزالة
الدورية بواسطة صهاريج تفريغ الهواء ،ثم المعالجة
خارج الموقع نحو إعادة االستخدام أو التخلص.

الح ْمأة البرازية
مراجع رئيسية :إدارة َ

تفريغ/إزالة

نقل

معالجة

عندما تكون إدارة أنظمة «في الموقع» سيئة ،فإنه يمكن
للح ْمأة البرازية أن تتراكم وتفيض وتتدفق إلى المصادر
َ
المحلية للمياه .إن خدمات تفريغ الحفرة ،إن وجدت،
في عملية التفريغ غالب ًا ما ال تكون منتظمة ،مما قد
الح ْمأة البرازية على نحو غير قانوني.
يؤدي إلى إغراق َ
إن المسؤولين عن أنظمة «في الموقع» بحاجة إلى أن
للح ْمأة البرازية بسبب خطر
يعرفوا كيفية اإلدارة المالئمة َ
التلوث .لتعزيز تقييم الخطر وإدارة الخطر عندما يتعلق
بالح ْمأة البرازية ،فقد نشرت منظمة الصحة العالمية
األمر َ
مرجعين أساسيين ألصحاب المصلحة:
Guidelines for the safe use of wastewater,
excreta and greywater
Information kits on using human waste safely.

إعادة استخدام/تخلص
المصدرWastewater Management, A UN�Water Analytical Brief, 2015 :

األنظمة في الموقع (أي ،أنظمة بدون شبكة
مجاري)
الح ْمأة البرازية في الموقع في حفرة أو
وفق هذه األنظمة ،تتراكم َ
خزان تحلل الذي يتطلب التفريغ الدوري أو إعادة تحديد الموقع.
الح ْمأة البرازية بعيد ًا من أجل المعالجة و/
في حالة التفريغ ،تؤخذ َ
أو التخلص منها.
ِ
الح ْمأة البرازية
المراحيض :تُخزِّ ن المراحيض و/أو تُعالج َ
الح ْمأة البرازية إلى المعالجة قبل
في نقطة تولدها .تحتاج َ
التخلص منها بحيث أن ال تتلوث المصادر المحلية للمياه وأن
الم ْف َرغات غير
ال تتعرض المجتمعات لألخطار الصحية من ُ
الم َعا َل َجة
المعا َلجة .في المناطق المكتظة بالسكان ،قد تكون ُ
ُ
خارج الموقع ضرورية التي تشتمل على التفريغ/اإلزالة أو
النقل بواسطة األقسام المحلية لألعمال العامة أو ُمزَ ِّودي
الخدمات.

األنظمة خارج الموقع (أي ،األنظمة مع شبكات
المجاري)

ِ
العاد َمة وتنقلها
شبكات مياه المجاري الميا َه
في هذه األنظمة ،تتلقى
ُ
من المراحيض من خالل نظام أنابيب .إن محطات الضخ ضرورية
أحيان ًا لضمان أن النفايات تصل إلى نقطة المعالجة أو التخلص.
مراحيض الرحض :إن أنظمة شبكات المجاري
صممة لجمع المياه
الموصولة إلى مراحيض الرحض ُم َّ
ِ
العاد َمة ونقلها بعيد ًا من المنازل إلى نقطة المعالجة و/أو
التخلص .يجب أن تكون كافة أنظمة شبكات المجاري
للمعالجة ،ألن ُم ْف َرغات اإلنسان
موصولة إلى منشأة ُ
تمثل خطر ًا صحي ًا عام ًا قبل معالجتها .لذلك ،إن شبكات
المجاري هي خيار إصحاح مكلف يتطلب تموي ً
ال من
ِ
دربة تستطيع
أجل التشغيل والصيانة من ق َبل أقسام ُم َّ
ِ
العاد َمة َ
تؤخذ بعيد ًا من مكان العمل
ضمان أن المياه
وتُعا َلج و ُيعاد استخدامها/يتم التخلص منها بطريقة
صحيحة.
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الشكل  .2.2.2تصميم نموذجي للمختليات المائية.

أ

د

الشكل  .3.2.2امرأة تنظف المراحيض.

ب

ج

ج

أ .غطاء من شبكة من األسالك لمنع دخول البعوض
ب .فتحة
ج .غرف الهضم من الجص األسمنتي
د .أنبوب الفائض

© ILO/Crozet M.

المصدرGuide to health and hygiene in agricultural work, 1979 :

ما هي االعتبارات الخاصة بمكان العمل؟

نقطة للنشر

ِ
العاد َمة في مكان العمل مناسبة
يجب أن تكون أنظمة إدارة المياه
محلي ًا .إن القرارات بشأن النهج ضمن هذا النظام ينبغي أن تكون
خاصة بالسياق ،وينبغي أن تستند إلى البيئة المحلية (درجة الحرارة،
هطول األمطار) والثقافة ،والموارد (البشرية والمالية والمكانية
والمواد).

إن توفير المرافق الصحية وصيانتها واستخدامها على
نحو مالئم ال يكفي لحماية صحة العمال .يجب أن يكون
هناك أيض ًا طرائق ُم َح َّسنَة في مكان العمل إلدارة المياه
ِ
والح ْمأة البرازية .يتضمن ذلك التنسيق الن َِشط مع
العاد َمة َ
األقسام المحلية لألعمال العامة و/أو ُمقدِّ مي الخدمات
الخاصين.

الم َح َّسن ،يجب على الحكومات اعتماد
بغية تحقيق اإلصحاح ُ
خدمات اإلصحاح ومراقبتها مع األقسام المحلية لألعمال العامة
والجهات المعنية الخاصة .ينبغي ألصحاب العمل أن يضمنوا أن
ِ
والح ْمأة البرازية،
العاد َمة
الم َح َّسنَة إلدارة المياه
َ
لديهم األنظمة ُ
وينسقوا مع األقسام المحلية لألعمال العامة والخدمات الخاصة
لضمان تقديم الدعم التقني .ينبغي أن يكون العمال مطلعين على
الم َح َّسن وأن يراقبوا بصورة
الجهود المبذولة في سبيل اإلصحاح ُ
ِ
نشطة مكان عملهم من أجل األخطار الصحية.
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2

الدليل  .3.2إدارة الفضالت الصلبة والتخلص منها
لماذا تحظى إدارة الفضالت الصلبة باألهمية؟
النفايات هي أساس ًا القمامة .إنها تشمل كافة المواد التي أصبحت
غير ضرورية ولهذا السبب تُل َقى .عندما ال تتم إدارة النفايات الصلبة
والتخلص منها على نحو مالئم ،فإنها يمكن أن تشكل خطر ًا على
صحة اإلنسان؛ على سبيل المثال:
نابشو القمامة :ينجذب إلى القمامة الذباب والقوارض
والكالب واألفاعي ونابشو القمامة اآلخرون ،السيما في
المناخات الحارة .يمكن لبعض نابشي القمامة أن يسبب
اإلصابات ،كالعضات ،أو يحمل المرض أو ينشره.
تلوث المياه :إن النفايات التي ال يتم التخلص منها على
نحو مالئم يمكن أن تجرفها األمطار وتلقيها في األنهار
والجداول المحلية .من الممكن أن يفضي ذلك إلى
تلوث المياه الجوفية واآلبار؛ ويمكن أن يسبب ذلك
ِ
ستخدمت تلك
األمراض وتلوث البيئة العامة إذا ما ُا
المياه من ِق َبل األشخاص والمجتمعات المحلية.
الحرائق والدخان :تشكل أكوام القمامة خطر ًا يتجلى
باندالع الحرائق ،كما أن الدخان يمكن أن يشكل خطر ًا
صحي ًا إذا ما احتوت المواد المحترقة على مكونات
كالمواد البالستيكية والمواد الكيميائية.

األمراض المنقولة بنواقل األمراض :يمكن للقمامة التي
يتم التخلص منها بإلقائها في أقنية تصريف مياه األمطار
ُج ُّمع مياه األمطار ،حيث
أن تؤدي إلى انسدادها أو ت َ
يشجع ذلك على تكاثر الذباب والبعوض التي تسبب
الص ْفراء.
والح َّمى َّ
وح َّمى الدَّ نْك ُ
انتشار المالريا (ال ُب َرداء) ُ

ماذا عن مكان العمل؟

تولد أماكن العمل أنواع ًا مختلفة كثيرة من النفايات؛ فبعض نفايات
أماكن العمل قد يكون خطير ًا ويمكن أن يشكل خطر ًا صحي ًا على
العمال وأصحاب العمل .من الممكن أن يؤدي تراكم النفايات
إلى انطالق الروائح ،كما أن منظرها قبيح؛ مما يؤدي إلى انخفاض
معنويات العمال ،وانخفاض اإلنتاجية اإلجمالية ،ونشوء مشاكل
بالهوام (اآلفات) أو الصحة .إن أحد أنواع نفايات مكان
تتعلق َ
العمل هي مياه المجاري من المراحيض التي ُو ِص َفت في الدليل.

 .2.2تتضمن النفايات األخرى لمكان العمل ما يلي:

األمراض حيوانية المصدر (أمثلة)
الج ْم َرة َ
الخبي َثة
َ
انفلونزا الطيور
ْ
َّ
(الح َّمى المالطية)
داء
البروسيالت ُ
ِ
ِ
َ
داء َخف َّيات األ ْبواغ Cryptosporidiosis
ال َك َلب
داء َّ
الش ْعرينات Trichinosis
السل (التَّدَ ُّرن)
ُّ
المصدرSafety and health in agriculture: an ILO code of :
) ،practice (2010أصدر المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية

بدمشق الترجمة العربية لهذه المدونة بعنوان السالمة والصحة في
الزراعة ،2014 ،وهي متاحة على موقع المعهد.

النفايات المرتبطة بالحيوانات

قد ينطوي إنتاج الحيوانات والطيور على التعرضات
والم ْف َرغات
لنفايات الحيوانات ،كالجيف والروث
ُ
السائلة للحيوانات.
قد ينطوي العمل مع الحيوانات أيض ًا على تعرضات
خطرة للغازات كاألمونيا (النشادر) والميثان.

ثمة عامل خطر هام ،أال وهو التعرض للجراثيم التي تنتقل
من الحيوانات إلى اإلنسان (األمراض حيوانية المصدر).
يمكن ألمراض كثيرة أن تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان،
ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية وخيمة أو الوفاة.

األدوات الحادة والنفايات الطبية

إن األدوات الحادة ،كاإلبر والزجاج المكسور ،هي نوع
من المخاطر الذي يمكن أن يسبب اإلصابة في حال عدم
التخلص منها على نحو مالئم.

يمكن لإلصابة الناجمة عن اإلبر أو األدوات الحادة أن
تسبب رض أنسجة اإلنسان ،باإلضافة إلى خطر العدوى
من الجراثيم والفيروسات التي يمكن أن تنتشر من خالل
الدم.
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 تحتاج األدوات الحادة دائم ًا إلى حاوياتها الخاصة بها
التي تحافظ على المخاطر بأمان بعيد ًا عن التماس مع
اإلنسان.
االتفاق اإلط��اري لالتحاد األوروب��ي بشأن الوقاية من
إصابات األدوات الحادة في قطاع المستشفيات والرعاية
الصحية (European Union (EU) Framework )2009

Agreement on Prevention from Sharp Injuries
in The Hospital And Healthcare Sector (2009):

يحدث كل سنة أكثر من مليون إصابة بسبب اإلبر واألشياء
الحادة األخرى ،مما يشكل واحدة من التهديدات األكثر
شيوع ًا للصحة والسالمة في أماكن العمل األوروبية .في عام
 ،2009و َّق َعت منظمات أصحاب العمل والنقابات في قطاع
الرعاية الصحية اتفاق ًا على نطاق االتحاد األوروبي للوقاية من
اإلصابات الناجمة عن اإلبر واألشياء الحادة األخرى.

الح ْيض
مستلزمات َ

المستخدَ مة
 يجب التخلص من مستلزمات َ
الح ْيض ُ
باللجوء إلى طريقة صحية لتقليل التعرض للسوائل
البيولوجية (الحيوية) .ينبغي توفير ِسالل منفصلة (مع
غطاء مركب بإحكام) في حجرة المرحاض .ينبغي أن
السالل في داخلها على أكياس بالستيكية أو
تحتوي ِّ
من مواد أخرى لحماية اآلخرين من التماس المباشر مع
األشياء المتسخة.
 يجب أن يكون التخلص منفص ً
ال عن وحدات التخلص
األخرى بحيث أن تشعر الفتيات والنساء باالرتياح إلدارة
بالح ْيض في مكان العمل دون
احتياجاتهن المتعلقة
َ
خوف أو خجل.

بالح ْيض على أنها
 ينبغي معالجة النفايات المتعلقة
َ
نفايات بيولوجية (حيوية)/طبية أثناء جمع الفضالت
الصلبة والتخلص منها.

الفضالت الصلبة الخطرة

 قد يكون بعض مواد العمل سامة لصحة اإلنسان ،ويجب
التخلص منها بحيث أن ال تلوث مكان العمل وال البيئة
المحلية.

(الم ِحلاَّ ت)
والمذيبات
 تتضمن األمثلة :ال ِّطالءات
ُ
ُ
السامة ،والحرير الصخري (األسبستوس) والمواد
الم َل َّوثة بالحرير الصخري (األسبستوس) ،والمواد
ُ
ِ
المش َّعة ،والمواد المتفجرة.
ُ
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بالمتَدَ ِّفقات،
ُعرف أحيان ًا النفايات السائلة الخطرة
ُ
 ت َ
وتعتبر مشكلة بالنسبة لصحة اإلنسان بسبب سهولة
انطالقها في البيئة.

الم َل َّوثة بمبيدات
 ينبغي معالجة المياه والسوائل األخرى ُ
اآلفات وبمبيدات اآلفات المهجورة على أنها مواد خطرة،
والتخلص منها وفق ًا للقواعد التي تضعها السلطات.
الصك الدولي بشأن السالمة الكيميائية :النظام
المت َِّسق عالمي ًا لتصنيف وعنونة المواد الكيميائية
ُ
()GHS؛ يوفر الملحق ال��راب��ع منه إرش���اد ًا
بشأن أوراق بيانات السالمة الكيميائية وتوفير
معلومات إلى الجمهور في مكان العمل .ينبغي
أن تتضمن هذه األوراق المعلومات المتعلقة
بالجوانب السمية ،واعتبارات اإلدارة والتخلص،
نظر:
والمعلومات التنظيمية .لمزيد من المعلوماتُ ،ا ْ

Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals (GHS), Rev.6 (2015).

في حين أن االهتمام يذهب في غالب األحيان إلى التعرضات
للمواد الخطرة في العمل ،لكن أحيان ًا يتم نسيان ما يحدث لتلك
المواد بعض استخدامها .إن الشيء المهم الذي يتعين تذكره هو
التقليل إلى أدنى حد ممكن أو القضاء على التماس بين األشخاص
والنفايات إلى أن ُت ْلقى خارج مكان العمل ويتم التخلص منها على
نحو مالئم.
عادة ما ينطوي التخلص من نفايات مكان العمل على مساعدة
الخدمات المحلية لجمع القمامة ،أو أقسام األعمال العامة ،أو
ُمقدِّ مي الخدمات .إن الهدف هو إزالة النفايات بأمان من مكان
العمل أو المناطق المحيطة والتعامل معها بالطرق المناسبة.
إن التخلص اآلمن من النفايات هو مسؤولية الحكومات وأصحاب
العمل والعمال .ينبغي للحكومات أن توافق على خدمات التخلص
من النفايات وأن تراقبها مع األقسام المحلية لألعمال العامة .ينبغي
ألصحاب العمل اتباع قواعد التخلص من النفايات التي تضعها
السلطة المختصة والتنسيق مع الخدمات المحلية للتخلص من
النفايات .ينبغي للعمال بدورهم أن يمتثلوا للقواعد التي يضعها
أصحاب العمل ويراقبوا مكان عملهم بما يتعلق باألخطار المرتبطة
بالنفايات.

الوحدة  :2دليل تدريبي ـ اإلصحاح

ماذا بشأن النفايات في القطاعات األخرى؟
ألن أماكن العمل المختلفة تولد أنواع ًا مختلفة من النفايات ،فإنه
ينبغي ألصحاب العمل أن يعرفوا ما هي أنواع النفايات الخطرة في
قطاعهم وكيف يتخلصون منها على نحو مالئم.

2

إن الطرﻕ الصحية للتخلص من النفايات التي تقضي
على تماس اإلنسان مع المواد الخطرة تحافﻆ على
العمال بحالة آمنة وصحية ،وترفع المعنويات ،ومن
المكن أن تﺆدي إلى زيادة اإلنتاجية.

تذكير
تقدم الصكوك المختلفة لمنظمة العمل الدولية إرشاد ًا
إلدارة النفايات والتخلص منها بحسب القطاع .للحصول
قطاعكُ ،ا ِ
َ
نظر الجدول المقابل في
على معلومات بشأن
«مدخل» هذا الكتاب.

نقطة للنشر
الشكل  .1.3.2جمع المهمالت في موقع للبناء في ضاحية في
القاهرة.

الشكل  .2.3.2منشأة لمعالجة المياه ِ
العاد َمة تدعى  SILOEالتي أنشأتها
جمعية ( )SILAالتي تضم مجالس مختلفة حول بحيرة Annecy

© ILO/Crozet M.

© ILO/Crozet M.

الح ْمأة في داكار بالسنغال.
الشكل  .3.3.2أحواض تجفيف في منشأة  Niayesلمعالجة َ

© Strande L.
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دليل العمل للحكومات :اإلصحاح
 ض ِع األهداف والغايات والمؤشرات للتقدم بما يتعلق
َ
الم َح َّسن في العمل.
باإلصحاح ُ

إن للحكومات دور أساسي في تعزيز توفير مرافق اإلصحاح
الم َح َّسنَة في مكان العمل من خالل وضع السياسات واألدوار
ُ
َح ُّقق بشأن كيف يمكن أن تدمج
اإلشرافية .يوفر هذا الدليل نقاط ت َ
الم َح َّسنَة في إطارها الحالي المتعلق
إمكانية توفير مرافق اإلصحاح ُ
بالسالمة والصحة المهنيتين ،وكيف يمكنها وضع مبادرات جديدة
حسب الحاجة.

 مثالً ،اِبد ْأ بحملة هدفها القضاء على ممارسة ال َّت َب ُّرز
في العراء في المنشآت الزراعيةُ .ق ْم برصد مؤشرات
درجها في الحمالت الوطنية.
التقدم و َأ ْ
ص تمويالً/ميزانيات إلتاحة تعزيز اإلصحاح في
َ خ ِّص ْ
مكان العمل ولضمان المرافق المالئمة وصيانتها.

نقطة الت ََّح ُّقق حُ .1.2.ادمجِ االعتبارات من أجل
الم َح َّسن في سياسات و ُن ُظم وبرامج
اإلصحاح ُ
السالمة والصحة المهنيتين

دراسة حالة :حكومة الهند تتخذ إجراءات
لدى الهند أكبر عدد من األشخاص الذين ال يزالون
ي َت َب َّرزون في العراء :أكثر من  564مليون شخص .إن
حكومة الهند ملتزمة بإنهاء ممارسة ال َّت َب ُّرز في العراء .لقد
وضعت هدف ًا يجعل الهند خالية من «ال َّت َب ُّرز في العراء»
بحلول عام  .2019إن الحكومة ومكتب صندوق
األمم المتحدة للطفولة ( )UNICEFفي الهند شريكان
رئيسيان في هذا البرنامج الرائد لبلوغ هذا الهدف.
لمزيد من المعلومات بشأن كيف يمكن للحكومات أن
نظر:
الم َح َّسنُ ،ا ْ
تنظم حمالت لإلصحاح ُ

لماذا؟

الم َح َّسن في مكان العمل ُمدْ َرج
إن ضمان أن توفير اإلصحاح ُ
في السياسات والحمالت الوطنية سيعزز ثقافة الوقاية المتعلقة
بالسالمة والصحة ويقلل من األخطار المرتبطة باإلصحاح في
الم َح َّسن
العمل .إن الحكومات في وضع فريد لإللزام باإلصحاح ُ
الم َح َّسنَة تسهم
َذكر أن صحة العامل ُ
في مكان العمل وتعزيزه أيض ًا .ت ْ
ِ
في مجتمعات واقتصادات قوية و ُمنتجة.

كيف؟

 عَززْ تطوير ثقافة الوقاية المتعلقة بالسالمة والصحة
مع السياسات والبرامج واألنظمة والحمالت الخاصة
باإلصحاح .يمكن أن يتضمن ذلك المبادرات بشأن:
 القضاء على ممارسة ال َّت َب ُّرز في العراء في مكان العمل.
الم َح َّسنَة في مكان العمل.
 تعزيز مرافق اإلصحاح ُ
الم َع َّرضين للخطر من أجل المرافق
 حقوق العمال ُ
الصحية .على سبيل المثال ،حمالت لتعزيز حقوق
النساء والفتيات في مكان العمل في إدارة القواعد
الصحية للحيض.
 تعزيز التخلص اآلمن من النفايات في مكان العمل
لحماية المجتمعات المحلية.
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ومكنْها من
نقطة الت ََّح ُّقق حَ .2.2.ض ِع القوانين َ
الم َح َّسن في العمل
أجل اإلصحاح ُ

لماذا؟

ينبغي أن تعتمد الحكومات القوانين من أجل توفير المراحيض
ِ
ة/الح ْمأة البرازية والفضالت الصلبة.
العاد َم
والتخلص من المياه
َ
بهذه الطريقة تكون الحكومات قادرة على تعزيز الحد من التعرضات
الخطرة وحماية صحة كافة العمال في قطاعات العمل المختلفة.
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كيف؟

تذكير :التركيز على المجموعات السكانية
الم َع َّرضة للخطر
ُ

ينبغي للسلطة المختصة أن تضع األحكام القانونية
بشأن االحتياجات المتعلقة باإلصحاح في مكان العمل
وتُحدِّ ث تلك األحكام دوري ًا .ينبغي أن يتضمن ذلك
قوانين بشأن:
عدد المرافق الصحية الالزمة في مكان العمل،
مع األخذ بعين االعتبار أن تكون منفصلة للرجال
والنساء ،باإلضافة إلى إمكانية الوصول إليها من ِق َبل
الم َع َّوقين.
األشخاص ُ
نوع المرفق الصحي ،مع مراعاة العادات المحلية
واالعتبارات الدينية.
صيانة المرافق الصحية في مكان العمل وتنظيفها،
بما في ذلك التدريب وحماية عمال التنظيف/عمال
الصيانة.
ِ
ة/الح ْمأة البرازية استناد ًا
طرائق إدارة المياه العاد َم
َ
إلى المرافق الصحية والظروف المحلية المتاحة.
طرائق التخلص من الفضالت الصلبة ،مع األخذ
بالحسبان القطاعات ذات الصلة ،بما في ذلك ،على
سبيل المثال ال الحصر:
مبيدات اآلفات والمواد الكيميائية الزراعية
األخرى
نفايات الحيوانات ،كالروث والنفايات السائلة
(الم ِح َّالت) السامة
والمذيبات ُ
ال ِّطالءات ُ
النفايات الطبية ونفايات المخاطر البيولوجية
(الحيوية)
الم َل َّوثة
الحرير الصخري (األسبستوس) والمواد ُ
بالحرير الصخري (األسبستوس)

مرجع رئيسي
قد يرغب أصحاب المصلحة في الحكومة بالرجوع إلى
WHO’s recommendations for Sanitation Safety
Planning (SSP): a step�by�step risk based
approach to assist in the implementation
of the 2006 WHO Guidelines for Safe Use of

.Wastewater, Excreta and Greywater
يمكن تطبيق النهج في كافة النُّ ُظم الصحية لضمان أن
النظام ُيدار لتحقيق األهداف الصحية.
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عندما تضع الحكومات القوانين بشأن المرافق الصحية،
فإنه ينبغي لها إيالء اهتمام خاص للجوانب المتعلقة
بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية في العمل التي تهم
الم َع َّرضة للخطر .المثال الرئيسي
المجموعات السكانية ُ
هنا هو لوائح إدارة القواعد الصحية للحيض في العمل.
في بعض البلدان ،يتم تجاهل حقوق اإلنسان األساسية أو
الح ْيض لدى الفتيات والنساء في مكان العمل،
حدوث َ
حرز تقدم بشأن ذلك في األجندات
أو نسيان ذلك ،أو ال ُي َ
السياسية .إن ضمان أن السياسات المتعلقة بإدارة القواعد
للح ْيض في العمل قد ُو ِضعت وتُن َّفذ هو خطوة
الصحية َ
أساسية باتجاه تمكين الفتيات والنساء في جميع أنحاء
العالم.

ِ
وراقب الخدمات
نقطة الت ََّح ُّق ح .3.2.اِعتمدْ
ِ
ة/الح ْمأة البرازية
العاد َم
من أجل إدارة المياه
َ
والفضالت الصلبة

لماذا؟

بعد وضع القوانين المتعلقة باألحكام الصحية ،ثمة احتياجات لتكون
عملية شفافة التي بها تعتمد السلطة المختصة خدمات اإلصحاح
ِ
ة/الح ْمأة البرازية والفضالت الصلبة.
العاد َم
المتعلقة بإدارة المياه
َ
وبدون اإلشراف على إجراءات األقسام المحلية لألعمال العامة
واعتمادها ،فإن أماكن عمل كثيرة ستفتقر إلى طرائق اإلصحاح
الم َح َّسن.
ُ

كيف؟

اِعقدْ جلسات تشاور مع األقسام اإلقليمية والمحلية
لألعمال العامة ،وسلطات شركات المجاري والتخلص
من الفضالت ،وخدمات الصحة البيئية ،باإلضافة إلى
ُمقدِّ مي الخدمات ،بغية تقييم األداء المالئم للخدمات
الصحية في أماكن العمل.
اِ
ِ
ضمن الموارد الكافية من أجل األداء المالئم لخدمات
الم َح َّسن للحد من أخطار تلوث البيئة.
اإلصحاح ُ
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َ وف� ِ
�ر التدريب حسب الحاجة لضمان إدراك أقسام
اإلصحاح ألخطار اإلصحاح السيىء والحاجة إلى
الم َح َّسن.
اإلصحاح ُ
 راقب خدمات اإلصحاح لضمان اِتِّساق طرائق اإلصحاح
ْ
الم َح َّسن.
ُ

نقطة الت ََّح ُّقق حَ .4.2.ف ْ
تش على األحكام الصحية
في العمل

لماذا؟

إن تفتيش العمل هو مجال رئيسي لنظام إدارة العمل ويمارس دور ًا
هام ًا في مراقبة األحكام الصحية في مكان العمل .في حال وجود
قانون بشأن عدد المراحيض ونوعها الالزمة في قطاع عمل معين،
فإن إجراء التفتيش هو السبيل الوحيد لإلشراف ومراقبة ما إذا وفر
أصحاب العمل المراحيض.

كيف؟

ُ وف� ِ
�ر التدريب إلدارات تفتيش العمل بشأن أحكام
َ
حددت
أنك
الم َح َّسن وإج��راءات��ه .تَأكدْ
َ
اإلصحاح ُ
الخصوصيات بحسب القطاع من خالل العودة إلى
الجدول المقابل بشأن صكوك منظمة العمل الدولية في
«مدخل» هذا الكتاب .يتضمن اإلرشاد العملي لمواضيع
التدريب ما يلي:
الم َح َّسن لكل من المراحيض
 تعاريف اإلصحاح ُ
ِ
ة/الح ْمأة البرازية.
العاد َم
وإدارة المياه
َ
 نوع المراحيض التي ينبغي توفيرها.
 عدد المراحيض التي يتم توفيرها لكل شخص ،بما
في ذلك مراعاة نوع الجنس وإمكانية الوصول إليها.
 طرائق صيانة المراحيض وتنظيفها.
ِ
ة/الح ْمأة
الم َح َّسنَة للمياه العاد َم
َ
 طرائق اإلدارة ُ
البرازية.
 طرائق إدارة الفضالت الصلبة.
الم َع َّرضين للخطر ،السيما
 مجموعات العمال ُ
المسائل المتعلقة بإدارة القواعد الصحية للحيض.

76

 عَززْ سياسات الوقاية بشأن األخطار الصحية في تفتيش
العمل من خالل:
 توفير المساعدة التقنية للشركاء االجتماعيين بشأن
توفير المراحيض واستخدامها ،وبشأن إدارة المياه
ِ
ة/الح ْمأة البرازية.
العاد َم
َ
المخ َّطط لها ألغراض تثقيفية
 إجراء زيارات التفتيش ُ
الم َح َّسن.
لمناقشة الحاجة إلى اإلصحاح ُ
 تقييم الخطط مع أصحاب العمل من أجل تصميم
المرافق الصحية وتطويرها.
 تعزيز حمالت إذك��اء الوعي من أجل اإلصحاح
الم َح َّسن.
ُ
  ُق ْم بإنفاذ قوانين اإلصحاح في العمل باللجوء إلى العقوبات
حسب الحاجة لتعزيز حماية العمال من األخطار المتعلقة
باإلصحاح؛ يتضمن ذلك:
 توفير المراحيض المناسبة من حيث العدد والنوع
والمعايير.
 صيانة المراحيض.
ِ
ة/الح ْمأة البرازية.
العاد َم
 إدارة المياه
َ
 إدارة الفضالت الصلبة.

الوحدة  :2دليل تدريبي ـ اإلصحاح
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الوحدة  :2اإلصحاح

قائمة ال َّت َح ُّقق للحكومات

ح1.2.

هل ُد ِمجت االعتبارات املتعلقة باإلصحاح ا ُمل َح َّسن يف سياسات و ُن ُظم وبرامج السالمة
والصحة املهنيتني (بام يف ذلك االعتبارات املتعلقة باملراحيض ،وإدارة القواعد الصحية
ِ
حل ْمأة البازية ،وإدارة الفضالت الصلبة؟)
للحيض ،وإدارة املياه العاد َمة/ا َ
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات

ح2.2.

هل تم وضع القوانني وﲤكينها من أجل أحكام اإلصحاح ا ُمل َح َّسن (بام يف ذلك القوانني
ِ
حل ْمأة البازية،
بشأن املراحيض ،وإدارة القواعد الصحية َ
للح ْيض ،وإدارة املياه العاد َمة/ا َ
وإدارة الفضالت الصلبة؟)
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات

ح3.2.

هل ُاعت ُِمدت خدمات اإلصحاح بشأن إدارة املياه ِ
العاد َمة/احلَ ْمأة البازية وإدارة الفضالت
الصلبة؟ هل يوجد نظام قائم ملراقبة خدمات اإلصحاح املتعلقة باملياه ِ
العاد َمة/احلَ ْمأة
البازية والفضالت الصلبة؟
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات

ح4.2.

هل هناك نظام قائم لتدريب إدارات تفتيش العمل بشأن األخطار املرتبطة باإلصحاح،
وضامن أن زيارات التفتيش ُﲡرى منهجي ًا.
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات

نعم
ال
أولوية؟

نعم
ال
أولوية؟

نعم
ال
أولوية؟

نعم
ال
أولوية؟
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دليل العمل ألصحاب العمل :اإلصحاح
في حين أن الحكومات مسؤولة عن وضع القوانين المتعلقة
باإلصحاح في مكان العمل واإلشراف عليها ،فإن التطبيق الف ّعال
لهذه القوانين هو من مسؤولية أصحاب العمل إلى حد كبير .من
الواجب الواضح ألصحاب العمل توفير المراحيض وصيانتها
ِ
ة/الح ْمأة
العاد َم
واتخاذ الترتيبات من أجل اإلدارة اآلمنة للمياه
َ
َح ُّقق بشأن كيفية
البرازية والفضالت الصلبة .يقدم هذا الدليل نقاط ت َ
تنظيم العمل بغية الوقاية من  ،بقدر ما هو عملي على نحو معقول،
األحداث المرتبطة بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية ،وكيفية
تطبيق المبادئ التوجيهية ذات الصلة كما حددتها السلطة المختصة.

نقطة الت ََّح ُّقق أَ 1.2.و ِ
فر المرافق الصحية
الم َح َّسنَة وفق ًا للقوانين الوطنية
ُ

لماذا؟

الم َح َّسنَة أساسية إليجاد بيئة عمل آمنة ومريحة لكافة
إن المراحيض ُ
العمال ،كما يمكنها تحسين صحة العمال ورعايتهم .عندما يدرك
العمال أن مكان عملهم يحتوي على المراحيض اآلمنة التي تحد
من خطر األمراض ،فإن معنوياتهم سترتفع .يحد من خطر أمراض
توفير المراحيض اآلمنة ،مما يعزز إنتاجية
العمال وحدوث الوفاة
ُ
العامل.

كيف؟
 عُدْ إلى القوانين الوطنية المتعلقة بالمرافق الصحية في
القسم
مكان العمل؛ فقد تختلف من بلد آلخر .يتضمن
ُ
الوارد أدناه المبادئَ التوجيهية العملية.
َض ْع خطة وتصميم ًا للمرافق الصحية في وقت مبكر إن
أمكن.
 اِ
ِ
ستعرض الخطط مع السلطة المختصة المحلية قبل
َ
بلدك.
التشييد لضمان أن الخطة تفي بالقوانين في
 عُدْ إلى توصيات منظمة العمل الدولية بشأن األحكام
َ
لقطاعك في «مدخل» هذا الكتاب.
المتعلقة بالمراحيض
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تذكير :أهمية التخطيط
إن الزمن الذي ُيستَه َلك للتصميم والتخطيط سيجعل
موقع العمل أكثر أمان ًا ويحافظ على المال في وقت
الحق .أن تكون آمن ًا منذ البداية أفضل من أن تأسف في
وقت الحق؛ إنها قاعدة أساسية إلدارة الخطر في كافة
القطاعات.

مبادئ توجيهية عملية من أجل المرافق
الصحية

َ
بلدك نوع وعدد ومعايير المرافق الصحية التي
تحدد القوانين في
ينبغي أن تتوفر (بما في ذلك نسبة المرحاض الذي يمكن الوصول
إليه إلى المرحاض المعياري) .ينبغي أن يتشاور أصحاب العمل
مع السلطة المختصة كي يتفهموا القواعد .فيما يلي بعض المبادئ
التوجيهية العملية:
فر نوع ًا مناسب ًا .حيثما يكون ذلك ممكن ًا ،ينبغي
َو ْ
ِ
والمحابس
توفير المراحيض مع أنظمة الرحض
َ
الم ْف َرغات عن التماس مع اإلنسان.
لفصل ُ
ِ
ينبغي توفير َمباول كافية للعمال الذكور .بالنسبة
للمراحيض خارج المباني (النَ َّقا َلة) ،ينبغي أن تكون
مزودة بسقف مالئم.
أرضيتها صلبة كتيمة وأن تكون َّ
َذكر أنه ينبغي مراعاة المعايير الثقافية واالجتماعية
ت ْ
بحيث أن يشعر العمال بالراحة أثناء استخدامها،
وأن يستخدموها على نحو مالئم.

تذكير
الم ْف َرغات عبر استخدام المياه
نظام الرحض .يتخلص من ُ
لرحضها من خالل أنبوب تصريف إلى مكان آخر من
أجل التخلص ،وبالتالي يحافظ على الفصل بين اإلنسان
الم ْح َبس هو انحناء بشكل حرف « »sأو
الم ْف َرغاتُ .
و ُ
« »uأو « »Jأو « »pيجعل المياه في المرحاض تنساب
لت ُْج َمع ،ويفعل عمل أداة سا َّدة ضد الغازات ،وبالتالي
يقوم باحتباسها.
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فــر عــدد ًا كافي ًا من المراحيض المنفصلة للرجال
َو ْ
والنساء .ينبغي أن يكون عدد مرافق المراحيض كافي ًا استناد ًا إلى
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اإلرشاد الصادر عن منظمة العمل الدولية
للصناعات البحريةُ « :يتاح في مكان مالئم
على جميع السفن على األقل مرحاض واحد
لكل ستة أشخاﺹ أو أقل ال تتاح لهم مرافق
شخصية».

مكان العمل وعدد العمال .ينبغي أن تكون المراحيض منفصلة
للرجال والنساء وأن توضع شارات واضحة على أبوابها تشير إلى
ذلك .إن جعل العمال ينتظرون الستخدام المراحيض قد يؤدي إلى
َذكر أن عدد
اإلحباط واضطرابات صحية وانخفاض اإلنتاجية .ت ْ
عملك ( ُا ِ
َ
نظر الجدول المقابل بشأن
المراحيض قد يتعلق بقطاع
صكوك منظمة العمل الدولية في «مدخل» هذا الكتاب).

المصدر :اتفاقية العمل البحري؛  ،2006الباب
الثالث.

الجدول  .1.3.2أمثلة لإلرشاد بشأن عدد المراحيض بحسب الحكومات الوطنية.

الحكومة الوطنية والمصدر

وكالة البيئة الوطنية ( ،)NEAسنغافورة

إدارة السالمة والصحة المهنيتين ،OSHA ،في الواليات
المتحدة األمريكية

المجلس التنفيذي للصحة والسالمة ( ،)HSEالمملكة المتحدة

اِ
ِ
ضمن الخصوصية .ينبغي أن توفر المراحيض
الخصوصية المناسبة ،وينبغي أن تُبنى لشاغل واحد،
ُجهز بقفل من الداخل .إن الخصوصية هي
وينبغي أن ت َّ
مسألة هامة في بعض القطاعات حيث تزداد مشاركة
النساء ،وهي ضرورية من أجل اإلدارة المالئمة للقواعد
الصحية للحيض.
اِ
ضمن إمكانية الوصول .يجب أن تكون المرافق
ْ
الصحية قابلة للوصول إليها من ِق َبل كافة فئات العمال،

المبدأ التوجيهي

بالنسبة للمهاجع المستقلة ،على سبيل المثال ،موقع بناء مع أماكن
لإلقامة:
ِ
الرجال :مرحاض واحد ،وم ْب َو َلة واحدة ،وغرفة استحمام واحدة مع
مقعد لكل  15عام ً
ال من العمال الذكور
النساء :مرحاضان ،وغرفة استحمام واحدة مع مقعد لكل  15من
العامالت
العدد األدنى من دورات المياه (أي مرافق المرحاض) للعمال
لالسستخدام المختلط:
مرحاض واحد لكل  15-1عام ً
ال
مرحاضان لكل  35-16عام ً
ال
 3مراحيض لكل  55-36عام ً
ال
 4مراحيض لكل  80-56عامالً
 5مراحيض لكل  110-81عمال

العدد األدنى للمراحيض لالستخدام المختلط (أو للنساء فقط):
مرحاض واحد لكل  5-1عمال
مرحاض لكل  25-6عام ً
ال
 3مراحيض لكل  50-26عام ً
ال
 4مراحيض لكل  75-51عام ً
ال
 5مراحيض لكل 100 -76عامل

ولذلك يجب أن تأخذ بالحسبان اإلعاقة .ينبغي أن توفر
السلطة المختصة إرشاد ًا بما يتعلق بالمراحيض التي
يمكن الوصول إليها بشأن نسبة المراحيض المعيارية،
وينبغي التقيد بذلك.

اِ
ِ
ضــمــن الــمــوقــع الــمــالئــم .ينبغي أن تكون
المرافق الصحية في مكان يمكن ال��وص��ول إليه من
ِق َبل كافة العمال ،في كافة األوق��ات ،وفي كل مكان
عمل.
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إن اضطرار العمال للمسير مسافات طويلة للذهاب
إلى المراحيض غير ف ّعال وقد يؤدي إلى ممارسات غير
َذكر :ال ينبغي أن تكون
صحية كال َّت َب ُّرز في العراء .لكن ت ْ
المراحيض مباشرة بجوار أماكن العمل أو غرف الراحة
أو المقاصف ،لكن ينبغي أن تكون منفصلة بحيز مفتوح.
َذكر أن مكان المراحيض قد يكون خاص ًا بقطاع العمل
ت ْ
( ُا ِ
نظر الجدول المقابل بشأن صكوك منظمة العمل الدولية
في «مدخل» هذا الكتاب).

إرشاد بشأن المناجم
َنس أن العاملين تحت سطح األرض بحاجة أيض ًا إلى
ال ت َ
استخدام المرحاض!
«ينبغي أن يوفر صاحب العمل المراحيض المناسبة فوق
سطح األرض وتحته».
المصدرSafety and health in underground coalmines: an :
ILO code of practice. Geneva: ILO, 2006. Para 29.3

 اِ
ِ
ضمن التهوية .ينبغي تهوية المرافق الصحية سواء
أكانت التهوية طبيعية أو اصطناعية للحد من الروائح.
سوف لن يرغب العمال باستخدام المراحيض إذا ما
كانت سيئة الروائح.
اِ
ِ
ضمن اإلضاءة .ينبغي توفير اإلضاءة الطبيعية و/أو
االصطناعية من أجل الراحة والسالمة.
َو ّف ْر وسائل صحية للنظافة الشخصية .ينبغي توفير ورق
المراحيض أو أي وسيلة صحية أخرى للتنظيف .على
مسك باليد ،عندما
سبيل المثال :بخاخ بيديه (ُ )bidetي َ
يكون ذلك مناسب ًا.

تذكير :ال َّت َك ُّيف مع الثقافة المحلية
ينبغي أن يكون أصحاب العمل ُم َّط ِلعين على
المعايير الثقافية للعمال أثناء تصميم المرافق
الصحية وتوفيرها؛ وإال قد يشعر العمال باإلهانة
أو التمييز ضدهم ،وقد ال يستخدمون المراحيض
على نحو مالئم.
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  َو ِ
فر الوقت الكافي واالنتظام من أجل .استخدام
المرافق الصحية .إن توفير المرافق الصحية التي يمكن
الوصول إليها بسهولة غير ٍ
كاف للحفاظ على سعادة
العمال وصحتهم؛ يجب أيض ًا منحهم الوقت المناسب
الستخدامها على نحو مريح؛ وأن ال يشعروا باالنضغاط
بسبب فقدان وقت العمل أثناء استخدام المرحاض.
ينبغي أن ي��درك أصحاب العمل أن مشكلة سلس
البول (أو فقدان التحكم بالمثانة) تؤثر على العديد من
العمال ،وأن الفواصل المنتظمة أثناء العمل الستخدام
المرحاض ضرورية لتعزيز الصحة والرفاه والمعنويات
في العمل.

تذكير :النساء الحوامل
الم ِّل َحة الستخدام
قد تشعر العامالت الحوامل بالحاجة ُ
المرحاض بتكرار أكبر من العاملين اآلخرين؛ وينبغي
ألصحاب العمل أن يدركوا ذلك وأن يمنحوا العامالت
الحوامل فواصل متكررة أثناء العمل الستخدام
المرحاض حسب الحاجة .إن عدم استخدام المراحض
حسب الحاجة قد يسبب آثار ًا صحية .كإضطرابات الكلية.

  َو ْفر تصاميم مناسبة من أجل إدارة القواعد
الصحية للحيض

ُ و ْفر مرافق المرحاض المنفصلة التي يمكن الوصول
إليها من ِق َبل كافة النساء ،وخذ بالحسبان العامالت
الم َع َّوقات.
ُ
 اِضم ْن أن موقع المراحيض آمن وأن المراحيض
تراعي الخصوصية ،بما في ذلك وجود قفل في القسم
الداخلي لباب المرحاض.
 اِ
ِ
ضمن اإلض��اءة الكافية في المراحيض لتغيير
الح ْيض.
مستلزمات َ

َ وف� ْ�ر حاويات منفصلة للتخلص من مستلزمات
المستخدَ مة .يمكن أن تكون سلة النفايات
َ
الح ْيض ُ
ذات طبقة من الداخل مع غطاء ،وأن توضع في حجرة
المرحاض .في حالة وجود ِسالل للنفايات ،فإن هناك
حاجة لوجود نظام لتفريغ ِسالل النفايات وضمان
التخلص من تلك المستلزمات جنب ًا إلى جنب مع
الفضالت الصلبة األخرى.
فر المياه أو حوض غسل ِ
َ و ِ
(مغ َْس َلة) ضمن حجرة
الح ْيض مع مراعاة
المرحاض لغسل مستلزمات َ
الخصوصية.
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الشكل  .4.3.2مراحيض مع أحواض غسل (م ِ
غاسل) للعمال وللعامالت.
َ

المصدرImproving working conditions and productivity in the garment industry, an action manual ,ILO :

لبناء المراحيض ،اِستخد ِم المواد التي ال تترك بقع ًا
(أي ،ال تَستخد ِم الخرسانة الخام) ،وإال فإن الخوف
من حدوث البقع سيجعل الفتيات والنساء الحائضات
ُي ْح ِج ْمن عن استخدامها.
ْ
حافظ على نظافة المرافق الصحية .إذا لم تُن َّظف المرافق
الصحية بفترات منتظمة ،فإن العمال لن يتشجعوا على
استخدامها .إن المراحيض القذرة التي ال تفصل على
نحو مالئم ُم ْف َرغات اإلنسان عن التماس مع اإلنسان
قد تسبب المرض ،وقد تلوث البيئة المحلية .تتضمن
األفكار العملية للمحافظة على النظافة ما يلي:
ضع جدوالً زمني ًا للتنظيف وثبته بوضوح في المرافق
الصحية لضمان المحافظة على النظافة ولكي يظل
العمال على علم بالجدول الزمني للتنظيف.
َح ُّققات منتظمة على المرافق الصحية
ُق ْم بإجراء ت َ
لضمان النظافة.

اِ ْ
تخذ إجرا ًء مباشر ًا في حال وجود مشكلة بالنظافة في
المرافق الصحية .قد يؤدي تجاهل المشكلة إلى إصابة
العمال بالمرض أو إلى تلوث البيئة.

مرجع رئيسي
من األهمية بمكان التذكر أن بعض البلدان فقط ،وليس
جميعها ،وضع لوائح بشأن المرافق الصحية في مكان
العمل .يمكن للنقاط ال��واردة أعاله أن توفر الخطوات
األولى .باإلضافة إلى ذلك ،وضع مجلس األعمال العالمي
الم ْستَدَ ا َمة ( )WBCSDالمرجع التالي WASH at
للتنمية ُ
 the Workplace Pledgeوالتوجيهات المرافقة بعنوان
.Self�Assessment tool and Guiding Principles
وص ِّممت هذه األدوات لمساعدة أصحاب العمل في
ُ
ضمان المياه واإلصحاح والقواعد الصحية اآلمنة في
مكان العمل ،كما يمكن أن تُد َمج في عمليات الشركة.
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نقطة التَّح ُّقق أ .2.2.اِ
ِ
ضمن الطرائق الصحية
َ
ِ
ة/الح ْمأة البرازية
الم َح َّسنَة إلدارة المياه العاد َم
َ
ُ

تذكير :انتقال مرض فيروس إيبوال
مرض فيروس إيبوال هو مرض وخيم يصيب اإلنسان
وينتشر من خالل التماس مع الدم أو السوائل التي
تحتوي على الفيروس ،بما في ذلك ُم ْف َرغات اإلنسان،
المعا َل َجة أن
ويمكن للتماس مع مياه المجاري غير ُ
ينشر المرض .ينبغي ألصحاب العمل التشاور مع
السلطات الصحية في حال وجود خطر هذا المرض
في مكان العمل.
نظرJoint WHO/ILO briefing :
لمزيد من المعلومات ُا ْ

لماذا؟

إذا لم يتم التخلص من ُم ْف َرغات اإلنسان على نحو صحيح ،فإنها
يمكن أن تلوث أماكن العمل والبيئة المحلية وتفضي إلى المرض.
ال يكفي توفير المراحيض للعمال فحسب  -إن طرائق اإلصحاح
الم َح َّسنَة ضرورية إلدارة ُم ْف َرغات اإلنسان والتخلص منها على
ُ
الوجه الصحيح .سيساعد ذلك في حماية صحة األشخاص في
موقع العمل ،وفي المجتمعات المحلية أيض ًا.

note for workers and employers on Ebola Virus

Disease

كيف؟
ِ
ة/الح ْمأة
العاد َم
الم َح َّسنَة للمياه
َ
َ ص ِّم ْم خطة لإلدارة ُ
البرازية استناد ًا إلى احتياجات العمال ومكان العمل.

 اِ
ِ
ستعرض الخطط مع السلطة المختصة المحلية قبل البناء
َ
بلدك.
لضمان أن الخطة تفي بالقوانين في

  َط ِ
ور التواصل الشفاف مع المرافق العامة ،كالسلطات
ذات ِ
الصلة المعنية بمياه المجاري ،لتخطيط عملية
ْ
وحافظ على هذا التواصل.
اإلدارة،
  ُق ْم بإجراء تقييم للخطر لمكان العمل إلدراك وتحديد
ِ
ة/الح ْمأة
العاد َم
األخطار الصحية المتعلقة بالمياه
َ
البرازية.

ِ
ة/الح ْمأة البرازية بطريقة ُم َح َّسنَة ال
العاد َم
  ُق ْم بإدارة المياه
َ
ُعرض صحة العمال للخطر أو تهدد بتلوث البيئة ،بما في
ت ِّ
ذلك مصادر المياه.
ِ
العاد َمة/
َح ُّققات منتظمة لنظام إدارة المياه
  ُق ْم بإجراء ت َ
َشاور مع
َ
الح ْمأة البرازية لضمان الصيانة المالئمة .ت ْ
السلطات المحلية للمرافق العامة لتقديم العون التقني
حسب الحاجة.

نقطة التَّح ُّقق أ .3.2 .اِ
ِ
ضمن الطرائق الصحية
َ
إلدارة الفضالت الصلبة

لماذا؟

يمكن ألماكن العمل أن تولد كميات كبيرة من النفايات .في بعض
الحاالت ،قد تكون النفايات خطيرة على صحة العمال؛ فبإمكانها
جذب نابشي القمامة الذين ينشرون المرض ،أو توفير بيئة لتكاثر
الحشرات التي تنشر المرض .يمكن للنفايات أيض ًا أن تصبح سريع ًا
كريهة الرائحة وقبيحة المنظر ،مما يؤدي إلى انخفاض معنويات
العمال.

كيف؟
َ ص ِّم ْم خطة للتخلص من النفايات استناد ًا إلى احتياجات
العمال ومكان العمل ،باإلضافة إلى البيئة المحيطة.
�و ِر التواصل الشفاف مع سلطات جمع النفايات
  َط� ِّ
ْ
وحافظ على
للتخطيط للتخلص المنتظم من النفايات،
هذا التواصل.
  ُق ْم بإجراء تقييم للخطر لمكان العمل إلدراك وتحديد
األخطار الصحية المرتبطة بالنفايات.
َخلص من النفايات بطريقة ال تشكل خطر ًا على صحة
 ت ْ
العمال أو تهدد بتلوث البيئة ،بما في ذلك مصادر المياه.
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َض ْع نظام ًا للطريقة اآلمنة والمناسبة ثقافي ًا وبيئي ًا للتخلص
الح ْيض ،كوحدة للتخلص المناسب ،أو
من مستلزمات َ
محرقة.
َح ُّققات منتظمة لنظام التخلص من النفايات
ُق ْم بإجراء ت َ
َشاور مع السلطات المحلية
لضمان الصيانة المالئمة .ت ْ
للمرافق العامة لتقديم العون التقني حسب الحاجة.
عُدْ إلى توصيات منظمة العمل الدولية بشأن التخلص من
َ
قطاعك في الجدول المقابل في «مدخل»
النفايات في
هذا الكتاب.

نقطة ال َّت ََح ُّقق أُ .4.2.ادمجِ المعلومات بشأن
الم َح َّسن في البرامج التدريبية لمكان
اإلصحاح ُ
العمل

لماذا؟

إن العمال الذين تم إبالغهم بكيفية االستخدام المالئم للمرافق
الصحية والعناية بها ،وكيفية التخلص اآلمن من نفايات مكان
العمل ،فإنه من المرجح أكثر أن ينخفض خطر المرض لديهم ،وأن
يسهموا بحماية البيئة من حولهم.

كيف؟

َأ ِ
الم َح َّسن في البرامج
درج المعلومات بشأن اإلصحاح ُ
التدريبية لمكان العمل؛ بالنسبة لكافة القطاعات ،ينبغي
أن تتضمن مواضيع حول:
األخطار الصحية للتماس مع ُم ْف َرغات اإلنسان
األخطار الصحية الناجمة عن ال َّت َب ُّرز في العراء
مكان المراحيض وطرائق صيانتها
األخطار الصحية للتماس مع نفايات مكان العمل
الطرائق المالئمة للتخلص من النفايات بحسب مكان
العمل
تدريب عمال النظافة ،بشأن طرائق التنظيف المالئمة
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أهمية التدريب المتعلق بمكان العمل
إن العمال الذين تم إبالغهم جيد ًا بشأن الممارسات
الجيدة بمكان العمل المرتبطة بالمياه واإلصحاح
والقواعد الصحية هم أقل رجحان ًا لوقوع األحداث
المرتبطة بالصحة ،وأقل رجحان ًا للغياب عن العمل بسبب
األمراض المرتبطة بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية،
وأن يكونوا أكثر إنتاجية عموم ًا مع معنويات أفضل .ينبغي
اتباع المبادئ التوجيهية العامة التالية أثناء تدريب العمال:
َو ْفر برامج تدريبية عالية الجودة لكافة الموظفين
بدون أي تكلفة عليهم.
اِ
ِ
ضمن البرامج التدريبية ذات صلة بقطاع معين
ومهام الوظيفة ومكان العمل.
نَظ ِم ال��دورات التدريبية في أماكن العمل وأثناء
األوقات المناسبة للعمال لضمان المشاركة .ينبغي
االتفاق على التوقيت والترتيبات األخ��رى بين
صاحب العمل وممثلي العمال ،مع األخذ بالحسبان
مسؤولية العناية باألطفال والمسؤوليات العائلية.
َو ِ
فر البرامج التدريبية باللغات التي يتكلمها العمال.
ِ
ُفهم بسهولة وتأخذ بالحسبان
اضم ْن أنها يمكن أن ت َ
الحساسيات الثقافية.
ُق ْم بإجراء «جوالت» منتظمة في مكان العمال مع
العمال لتذكيرهم بالممارسات الجيدة المتعلقة
بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية.
اِ
ِ
لتمس اإلرشاد من السلطة المختصة بشأن التدريب
المتعلق بمكان العمل حسب الحاجة.
َأ ْ
ْ
وحافظ على ثقافة الوقاية في مكان العمل
دخل
التي تكافئ العمال على الممارسات اآلمنة المتعلقة
بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية لتفادي
األحداث المرتبطة بالصحة.

َو ْفر تعليمات خاصة للتخلص من النفايات استناد ًا
إلى قطاع مكان العمل .عُدْ إلى الجدول المقابل بشأن
صكوك منظمة العمل الدولية في الوحدة  1من أجل
التعليمات الخاصة.
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نقطة الت ََّح ُّقق أَ .5.2.س ِ
جل الحدوثات
واألحداث واألمراض والحوادث المتعلقة
باإلصحاحَ ،
وأبلغْ عنها

لماذا؟

ألن أصحاب العمل يشرفون على المنشأة وهم مسؤولون عن صحة
العمال ،فإن من واجبهم تطوير طرائق تسجيل األحداث المرتبطة
باإلصحاح التي تؤثر على صحة عمالهم .توفر سجالت الحوادث
بيانات هامة للسلطات المحلية من أجل جهود الوقاية في المستقبل.

كيف؟

َ ض ْع نظام ًا لتسجيل الحدوثات واألحداث واألمراض
َ
لديك نظام
والحوادث المتعلقة باإلصحاح .إذا ما كان
قائم لألحداث في مكان العمل ،تأكدْ من إدراج القضايا
المتعلقة باإلصحاح .يمكن أن تتضمن األمثلة لألحداث
المتعلقة باإلصحاح ما يلي:
ممارسات ال َّت َب ُّرز في العراء
فيضان المراحيض
الم ْف َرغات السائلة للحيوانات أو حاويات
 فيضان ُ
النفايات
 انسكاب المواد الخطرة على األرض أو في مصادر
المياه (مثالً ،انطالق مبيدات اآلفات إلى الممرات
المائية).
فاشية أمراض مرتبطة باإلصحاح
 إصابات بسبب سواء بناء أو إدارة مرافق المراحيض،
كاالنزالق والسقوط
 جروح ناجمة عن التماس مع األشياء الحادة أثناء
التخلص منها
ور نظام ًا شفاف ًا لإلبالغ عن األحداث إلى السلطات
  َط ْ
المحلية.
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تذكير :تعاريف
الحدوث الخطير :حدث يمكن تحديده بسهولة كما هو
ُمحدَّ د بموجب القوانين واللوائح الوطنية ،مع احتمال أن
يسبب إصابة أومرض ًا لشخص في العمل أو للجمهور.
الحدَ ث :حدوث غير آمن ناشئ عن العمل أو أثناءه حيث
َ
ال تحدث إصابة شخصية ،أو حيث اإلصابة الشخصية
تتطلب اإلسعافات األولية فقط.
المرض المهني :مرض يحدث كنتيجة للتعرض للمخاطر
الناشئة عن نشاط العمل.
الحادث المهني :حدوث ناشئ عن العمل أو أثناءه
ويؤدي إلى( :أ) إصابة مهنية مميتة أو (ب) إصابة مهنية
غير مميتة.

نظر ILO code of practice for Recor� :
لمزيد من المعلوماتُ ،ا ْ
ding and notification of occupational accidents and
)disease (1995

الوحدة  :2دليل تدريبي ـ اإلصحاح

2

الوحدة  :2اإلصحاح

قائمة ال َّت َح ُّقق ألصحاب العمل

أ1.2.

هل تتوفر املرافق الصحية ا ُمل َح َّسنَة التي تلبي اشرتاطات القوانني الوطنية؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

أ2.2.

ِ
حل ْمأة البازية قائمة؟
هل الطرائق الصحية ا ُمل َح َّسنَة إلدارة املياه العاد َمة/ا َ
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

أ3.2.

هل يتم التخلص من نفايات مكان العمل وفق ًا للقوانني واملبادئ التوجيهية املحددة؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

أ4.2.

هل تم إدراج املعلومات بشأن األخطار املتعلقة باإلصحاح وطرائق اإلصحاح ا ُمل َح َّسنَة
يف البامج التدريبية ملكان العمل؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

أ5.2.

هل هناك نظام قائم موثوق به وشفاف لتسجيل احلدوثات واألحداث واألمراض واحلوادث اخلاصة
باإلصحاح ،واإلبالغ عنها؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

نعم
ال

أولوية

نعم
ال

أولوية

نعم
ال

أولوية

نعم
ال

أولوية

نعم
ال

أولوية
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دليل العمل للعمال :اإلصحاح
يمارس العمال وممثلو العمال ومنظمات العمال دور ًا ها ّم ًا في
الم َح َّسن في مكان العمل .عندما يشارك العمال
تعزيز اإلصحاح ُ
في مناقشات مكان العمل وإجراءاته المتعلقة باإلصحاح ،فإنه من
المرجح بمقدار أكبر أن يحددوا المشاكل ،ويساعدوا في إيجاد
الحلول العملية ،ويمتثلوا للنتائج النهائية .لقد ُص ِّمم هذا الدليل
لتعزيز دور العمال وممثلي العمال ومنظمات العمال في الوقاية من
المرض المرتبط باإلصحاح وتعزيز المعنويات والرعاية واإلنتاجية
في مكان العمل.

ِ
نقطة التَّح ُّقق ع .1.2.اِ
ستخدم المرافق الصحية
َ
ِ
على نحو مالئم وا ْ
متثل لقواعد مكان العمل بشأن
صيانتها

لماذا؟

إن استخدام المراحيض على نحو مناسب ،والحفاظ على المرافق
َ
صحتك فحسب ،لكن صحة
نظيفة ،سوف لن يساعد في حماية
َ
َ
واجبك كعامل االمتثال للوائح مكان العمل
زمالئك أيض ًا .من
المتعلقة بالمراحيض واستخدامها.

كيف؟
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جع زمالء العمل على
 ت ْ
َوقف عن ال َّت َب ُّرز في العراءَ .ش ْ
متابعة زمام المبادرة.

ِ
َقم
 استخد ِم المرافق الصحية عندما تحتاج إليها .ال ت ْ
باحتباس البول عندما تشعر بالحاجة إلى الذهاب إلى
المرحاض.
 اِ ْ
غسل يديك بالصابون بعد ال َّت َب ُّرز ،وبعد إدارة النفايات،
وبعد تناول الطعام.

 ال ْ
تقلل مطلق ًا من تناول السوائل أثناء العمل بسبب عدم
ِ
ناقش المشكلة مع المشرف إذا كانت
تو ّفر المرحاض.
تلك هي الحالة.
ِ
الم ِ
باول والمراحيض للغرض الذي ُص ِّممت من
 استخد ِم َ
أجله .ال تستخد ِم المرافق الصحية ألي أغراض أخرى.
َذكر أنه ينبغي أن تكون المرافق الصحية و«غرف الراحة»
ت ْ
في مناطق منفصلة.

ْ
 حافظ على المرافق الصحية في الحالة التي وجدتها عليها
بغية الحفاظ على حالة النظافة.
الح ْيض في حاويات مناسبة.
تَخلصي من مستلزمات َ

تذكير :أخطار عدم الذهاب إلى المرحاض
ب��ق مطلع ًا على القواعد الخاصة باإلصحاح في
 اِ َ
ِ
تبع تلك
مكان العمل التي يضعها صاحب العمل ،وا ْ
القواعد.
ْ
 شارك في الدورات التدريبية والندوات التي يقيمها
َ
َ
منظمتك العمالية.
عملك أو
صاحب
َ
مشرفك بشأن المعلومات إذا ما شعرت
َ س� ْ�ل
بالغموض بشأن قواعد مكان العمل.
ِ
دعمهم لتطوير
َ شج ِع العاملين الشباب والجدد وا ْ
عادات اإلصحاح والقواعد الصحية اآلمنة.
  َأبل ِغ العمال اآلخرين واِجع ْلهم ُم ِل ِّمين ،السيما
الذين قد يكونون أكثر تعرض ًا لألخطار المرتبطة
الم َع َّوقين.
باإلصحاح ،كالعاملين ُ

إن احتباس كميات كبيرة من البول لفترة طويلة من
الزمن يمكن أن يزيد من فرص حدوث التهاب في
المسالك البولية أو المثانة .إن العمال في القطاعات
التي ال يتمكن العاملون فيها من الوصول مباشرة إلى
المراحيض ،كقطاع النقل البري ،ينبغي أن يكونوا
مدركين على وجه الخصوص أهمية استخدام المرحاض
عند الحاجة ،أو أن يجعلوا أصحاب عملهم مدركين
تلك األهمية.

الوحدة  :2دليل تدريبي ـ اإلصحاح
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الشكل  .2.3.5إرشاد للعمال بشأن كيفية استخدام المراحيض على نحو مالئم.

ِ
َ
ستخدم التالي
الم
ألنك
شكر ًا
َ
حافظت على المرحاض نظيف ًا من أجل ُ

نقطة الت ََّح ُّقق ع 2.2.اِ ْ
متثل لقواعد مكان العمل
بشأن التخلص من النفايات

لماذا؟

إن العمال مسؤولون عن االمتثال لقواعد التخلص من النفايات في
مكان العمل .قد تكون النفايات المتعلقة بمهام العمل خطرة على
صحة اإلنسان والبيئة .يمكن للعمال حماية أنفسهم وزمالئهم في
العمل والمجتمعات المحلية عبر اتخاذ الخطوات الالزمة للتحكم
باألخطار المرتبطة باإلصحاح الناشئة عن النفايات الخطيرة.

كيف؟

اِ َبق مطلع ًا على القواعد الخاصة بمكان العمل التي
َ
عملك بشأن التخلص من النفايات،
يضعها صاحب
ِ
تبع تلك القواعد.
وا ْ
ْ
شارك في ال��دورات التدريبية والندوات التي يقيمها
َ
َ
منظمتك العمالية.
عملك أو
صاحب

َ
شعرت بالغموض
مشرفك بشأن المعلومات إذا ما
َس ْل
َ
بشأن قواعد التخلص من نفايات مكان العمل.
ال ت ِ
ُلق السوائل الخطرة ،كمبيدات اآلفات ،في أحواض
ِ
(المغاسل) أو المراحيض أو فتحات تصريف
الغسل َ
المياه.

عُدْ إلى دليل التخلص من النفايات وفق ًا لقطاع العمل في
«مدخل» هذا الكتاب.
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واجبات العامل :التعاون
يقع على عاتق العمال مسؤولية الحفاظ على أنفسهم
بحالة آمنة في مكان العمل .يتضمن ذلك االلتزام بقواعد
الصحة والسالمة في مكان العمل .تفرض البلدان أحيان ًا
عقوبات في حالة عدم امتثال العمال لقواعد السالمة؛ ففي
سنغافورة ،قد يفضي ذلك إلى غرامات مالية .في إسبانيا،
يعتبر إخفاق العامل في االمتثال لقواعد السالمة في مكان
العمل كسوء سلوك قد يفضي إلى تدابير تأديبية من ِق َبل
صاحب العمل .في المغرب ،قد يفضي عدم االمتثال إلى
الفصل المباشر من العمل بدون تعويضات.
المصدر :اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين( 19 81 ،رقم ،)155
المادة ( 19أ).
االستقصاء العام المتعلق باتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،
( 1981رقم  ،)155وتوصية السالمة والصحة المهنيتين1981 ،
(رقم  ،)164والبروتوكول الصادر عام  2002المتعلق باتفاقية
السالمة والصحة المهنيتين ،1981 ،منظمة العمل الدولية:
جنيف.2009 ،

نقطة التَّح ُّقق عُ .3.2.ا ِ
رصد األخطار المرتبطة
َ
َ
باإلصحاح وأبلغْ عنها

لماذا؟

بصفتك عامل ،ينبغي أن تكون مدرك ًا للظروف والسلوكيات الصحية
َ
حولك .إن االستخدام غير الصحيح للمراحيض أو مواقع التخلص،
َ
َ
يمكن أن يلحق الضرر َ
وبمجتمعك .من
وبزمالئك في العمل
بك
َ
مخاوفك ،فإنك تستطيع إحداث اختالف حقيقي
خالل التعبير عن
بشأن الصحة والسالمة في مكان العمل.

كيف؟
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 ت ََو َّخ الحذر بشأن االستخدام غير المالئم للمرافق ولعدم
االمتثال من ِق َبل العمال اآلخرين؛ على سبيل المثال،
العمال الذين:
َي َت َب َّرزون في العراء.
ً
 يقرفصون على مقعد المرحاض بدال من الجلوس
عليه.
 يتخلصون من النفايات الخطيرة في البيئة بدالً من
وضعها في حاويات مالئمة.
 يستخدمون مرافق المرحاض ألغ��راض أخرى
كمناطق للراحة.
  َأبلغْ إلى المشرف عن األوضاع أو السلوكيات التي قد
َذكر أن األخطار قد
تشكل خطر ًا مرتبط ًا باإلصحاح .ت ْ
تكون ِ
كامنَة (قد تسبب مشكلة صحية في المستقبل في
حالة عدم عالجها) أو فعلية (األخطار التي تسبب بفعالية
مشكلة صحية).

خطر وشيك
من الممكن لبعض الظروف أن تشكل خطر ًا جسيم ًا على
الحياة أو الصحة .إذا ما تم إبالغ صاحب العمل أو السلطة
َذكر أنك تتمتع بحق
المختصة عنها ،ولم يقم بعالجها ،ت ْ
عدم العودة إلى موقع العمل حيث يستمر وجود خطر
وشيك وحيثما يهدد الحياة أو الصحة خطر جسيم.
على سبيل المثال؛ تخيل الوضع حيثما ال َّت َب ُّرز المستمر
في العراء في المزرعة التي تعمل فيها يسبب الكوليرا
يضة) بين العمال؛ َ
إنك ال ترغب بأن تُصاب بالعدوى،
(اله َ
َ
بلغت عن الوضع إلى السلطة المختصة .في حالة
لذلك َأ َ
عدم اتخاذ اإلجراءات لمعالجة المشكلة واستمر انتشار
(اله ْي َضة) ،فإن ذلك يمثل خطر ًا وشيك ًا وجسيم ًا
الكوليرا َ
مستمر ًا يهدد الحياة أو الصحة.
المصدر :اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين( 1981 ،رقم ،)155
المادة ( 19و)

 ت ََو َّخ الحذر بشأن ظروف مكان العمل غير الصحية؛ على
سبيل المثال:
المراحيض المكسورة.
 المراحيض التي ال يمكن أن يصل إليها العاملون
الم َع َّوقون.
ُ
الح ْيض.
عدم وجود الحاويات لوضع مستلزمات َ
ِسالل المهمالت الممتلئة والتي فاضت محتوياتها.
تسرب أو فيضان النفايات السائلة للحيوانات.
التسرب من عبوات مبيدات اآلفات.

الوحدة  :2دليل تدريبي ـ اإلصحاح
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الوحدة  :2اإلصحاح

قائمة ال َّت َح ُّقق للعمال وممثلي العمال ومنظمات العمال

ع 1.2.

هل تُستخدَ ِم املرافق الصحية يف مكان العمل عىل نحو مناسب؟ هل هناك امتثال لقواعد مكان العمل
بشأن صيانة املرافق الصحية؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

ع 2.2.

هل هناك امتثال لقواعد مكان العمل بشأن التخلص من النفايات؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

ع 3.2.

هل هناك رصد ومراقبة ن َِشطني قائمني بشأن الظروف والسلوكيات الصحية؟
هل تقرتح أي إجراء؟

اقرتاحات

نعم
ال

أولوية

نعم
ال

أولوية

نعم
ال

أولوية
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الوحدة  :3دليل تدريبي ـ القواعد الصحية

الوحدة  :3ما هي القواعد الصحية في
مكان العمل؟
 تصف القواعد الصحية في مكان العمل ممارسات حفاظ العامل على نفسه وبيئته المحيطة نظيفتين وخاليتين من خطر العدوى.
إنها تتضمن الممارسات الشخصية والممارسات في مكان العمل التي تحمي الصحة وتمنع انتشار المرض ،كغسل اليدين،
للح ْيض.
واالستحمام ،وغسل المالبس ،والقواعد الصحية للغذاء ،واإلدارة اآلمنة للقواعد الصحية َ
 تشير أيض ًا إلى توفير المرافق والخدمات التي يمكن أن تُستخدَ م من ِق َبل كل شخص للمساعدة في الحفاظ على الصحة والوقاية
من انتشار المرض ،كمرافق غسل اليدين بالماء والصابون ،وأماكن االستحمام باألَ ْدواش ،ومرافق غسل المالبس ،ومرافق خدمات
للح ْيض.
الطعام ،وخيارات إدارة القواعد الصحية َ

 تشمل القواعدُ الصحية التدخالت التي تعزز السلوكيات الصحية واإلدارة في مكان العمل ،مع األخذ بالحسبان السلوكيات
والمرافق على السواء اللتان تعمالن مع ًا كي يكون مكان العمل صحي ًا.

محتويات هذه الوحدة

تعرض هذه الوحدة أهمية القواعد الصحية الشخصية واألحكام الضرورية للحفاظ على مكان عمل صحي .يهدف الدليل التدريبي إلى إطالع
أصحاب المصلحة على المواضيع التالية:

الدليل 1.3
القواعد الصحية لليدين

الدليل 2.3
االستحمام بالدُّ وش واالغتسال

الدليل 4.3
القواعد الصحية للغذاء

الدليل 3.3
غسل المالبس

الدليل 5.3
للح ْيض
إدارة القواعد الصحية َ
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الدليل  .1.3القواعد الصحية لليدين
لماذا يحظى غسل اليدين في مكان العمل
باألهمية؟

الم َح َّسنَة ال يؤدي ،بحد ذاته،
إن توفير المياه والمرافق الصحية ُ
ِ
الم َح َّسنَة .تُظهر ال َب ِّينَة
بالضرورة إلى الصحة والقواعد الصحية ُ
أن السلوك الصحي مهم من أجل الوقاية من المرض .من هذه
السلوكيات ،إن لغسل اليدين بالصابون في اللحظات بالغة األهمية
(بما في ذلك بعد ال َّت َب ُّرز ،وقبل إعداد الطعام وتناوله) أهمية كبيرة.
الم َل َّوثتين في
تنتقل الجراثيم من شخص آلخر من خالل اليدين ُ
غياب القواعد الصحية الجيدة .كما ُقدِّ م في وحدة اإلصحاح،
تحتوي ُم ْف َرغات اإلنسان على الجراثيم التي يمكن أن تسبب
الم ْف َرغات
المرض .يمكن لليدين اللتين كانتا على تماس مع ُ
ومفرزات األنف وسوائل الجسم األخرى أن تحمال كميات كبيرة
من الجراثيم.

األمراض المرتبطة بالقواعد الصحية (على سبيل
المثال ال الحصر):
ِ
الرئوي
اال ْلتهاب ِّ
(الح َثر)
التراخوما َ
الج َرب
َ
العدوى َ
(الخ َمج) في الجلد والعين
أمراض اإلسهاالت
(اله ْي َضة)
الكوليرا َ
الزُّ حار

المصدرUNICEF (2015). Hygiene Fact Sheet :

ما هي مستلزمات غسل اليدين على نحو مالئم؟

يمكن لليدين أيض ًا أن تحمال جراثيم أخرى في مكان العمل من
كم ْف َرغات الحيوانات أو الطيور ،والحيوانات المنزلية أو
المصادر ُ
َ
المل َّوث .فض ً
ال عن الجراثيم ،يمكن لليدين أن تكونا
البرية ،والطعام ُ
طريق ًا لنقل المواد الخطيرة ،كمبيدات اآلفات أو المواد الكيميائية
السامة األخرى.

إن مرافق غسل اليدين ضرورية في مكان العمل بكميات كافية
وبحيث يمكن الوصول إليها من ِق َبل الجميع .يتضمن ذلك أربعة
مكونات أساسية :توفير أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) مع الصابون،
َ
والمياه الجارية الصالحة للشرب ،والمناشف فردية االستخدام
(الورق أو ما شابه) أو وسيلة أخرى لتجفيف اليدين.

إن غسل اليدين مهم على وجه الخصوص في أماكن العمل حيث
تتجمع أعداد كبيرة من األشخاص في أماكن قريبة من بعضها .إن
غسل اليدين ضروري في:

  .1الم ِ
غاسل (أو مرافق غسيل اليدين
َ
األخرى)

األم��اك��ن حيث يحتشد األش��خ��اص المرضى أو
المستضعفين (مواقع الرعاية الصحية ،دور المسنين)؛ و
 أماكن إعداد وجبات الطعام وتناولها (المقاصف في
أماكن العمل)؛ و
 مرافق مكان العمل ،السيما حيثما يوجد أطفال صغار.

وهي البنى التي تتيح للعمال غسل أيديهم بالمياه الجارية.
 يمكن أن تكون بأشكال وأحجام عديدة ،ويمكن أن تكون
فردية االستخدام ،أو تتيح ألكثر من العمال غسل أيديهم
في الوقت نفسه ((أي ،المرافق الجماعية لغسل اليدين)
اعتماد ًا على مكان العمل.
الم َع َّوقين.
يجب أن تكون متاحة تمام ًا لألشخاص ُ

لحق بها نظام للمياه المنقولة باألنابيب الذي
 ينبغي أن ُي َ
يوفر المياه الجارية الصالحة للشرب من خالل صنبور.
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ِ
العاد َمة ضروري
 إن تصريف المياه ،أو نظام جمع المياه
أيض ًا ،إذ قد يحتوي على جراثيم أو مواد خطرة يتم غسلها
من اليدين .إن تصريف المياه المالئم ضروري أيض ًا
لمكافحة نواقل األمراض.

 .2المياه الجارية الصالحة للشرب
إن المياه الجارية من مصدر يزود بالمياه باألنابيب أقل رجحان ًا أن
يكون ُم َل َّوث ًا .قد تحتوي المياه الراكدة ،كالمياه في حوض أو دلو،
على جراثيم مصدرها األشخاص اآلخرين الذين غسلوا أيديهم
فيها .ثمة جوانب أخرى يتعين أخذها بعين االعتبار:
ينبغي أن يكون ضغط المياه الجارية كافي ًا.
 تعني المياه الصالحة للشرب المياه اآلمنة بما فيه الكفاية
من أجل الشرب ،وينبغي أن تتوفر لغسل اليدين متى
أمكن ذلك .في المواقع حيث ال تتوفر المياه الصالحة
للشرب لغسل اليدين ،فإنه ينبغي وضع شارات مميزة
واضحة تشير إلى أن المياه غير صالحة للشرب.

3

 إن درجة حرارة المياه ها ّمة ويتع ّين أخذها بعين االعتبار.
تساعد المياه الدافئة في إزالة األوساخ والسخام ألنها تحمل
الجراثيم في أغلب األحيان .أثناء العمل في درجات حرارة
باردة ،قد يساعد غسل اليدين من ِق َبل العمال في زيادة الراحة.

المياه الجارية بدون نظام إمداد
باألنابيب:
إن الوضع المثالي هو وجود مياه جارية تصل باألنابيب
إلى مرافق غسل اليدين .رغم ذلك ،إن عدم إمكانية
الحصول على المياه الجارية التي تصل باألنابيب ال
يعني أن العمال ال يستطيعون غسل أيديهم على نحو
مالئم .من الممكن أن تتضمن الطرائق األخرى اإلمساك
بعبوة من األعلى وملؤها بالمياه النظيفة .عندما تحتوي
الحاوية على الصنوبر ،فإنه باإلمكان إط�لاق المياه
بكميات قليلة كي تنساب المياه فوق اليدين أثناء الغسل.
انظر دليل صندوق األمم المتحدة للطفولة ):(UNICEF
””How to make a Tippy Tap

 .3الصابون أو بدائل الصابون
يتطلب غسل اليدين المالئم استخدام الصابون أو بدائله .إن غسل
اليدين بالمياه لوحدها أقل فعالية بكثير بما يتعلق بإزالة الجراثيم.
يعتبر استخدام الصابون هام ًا لألسباب التالية:

الشكل .1.1.3

موقع إنتاج Al Rashidy El Mizan production site

 يزيل الصابون األوساخ والشحوم التي تحمل الجراثيم
عبر مساعدة الفرك واالحتكاك اللذين يطردان الجراثيم.
 يضيف استخدام الصابون الزمن الذي ُيسته َلك على
الغسل ،مما يزيد من فرصة إزالة الجراثيم أو تخربها.
 يجعل الصابون رائحة اليدين سارة ،وتعتبر الرائحة حافز ًا
ْ
على استخدام الصابون.

© ILO/Crozet M.
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بدائل الصابون
 .1الرماد :في المواقع حيث ال يتوفر الصابون ،فإن
منظمة الصحة العالمية ( )WHOتوصي باستخدام رماد
الخشب أو رماد الفحم كبديل عن الصابون بدالً من
استخدام المياه لوحدها.
 .2فرك اليدين بمادة أساسها الكحول :توصي منظمة
الصحة العالمية ( )WHOأيض ًا باللجوء إلى فرك اليدين
بمادة أساسها الكحول في المواقع التي ال يتوافر فيها
الصابون والماء .لقد الحظت منظمة العمل الدولية أيض ًا
أن فرك اليدين بمادة أساسها الكحول هو بديل مالئم
وف ّعال لغسل اليدين طالما أن اليدين غير متسختين.
تتضمن المراحل ما يلي:
اِضم ْن أن فرك اليد يتناول كافة سطوح اليد.
ِ
أفرك اليدين مع بعضهما بشدة مع إيالء االهتمام
بأطراف األصابع.

َوقف عن الفرك عندما يتبخر المحلول وتصبح اليدان
ت ْ
جافتين.
اِضم ْن غسل اليدين بالماء والصابون بعد عدة تطبيقات
متعاقبة بأسلوب فرك اليدين بمحلول أساسه الكحول.
المصدرWHO (2009). Water, sanitation and hygiene standards for :
schools in low-cost settings. WHO: Geneva, 2009
ILO/WHO HealthWISE Action Manual. Factsheet 3.10 “Hand
hygiene” ILO: Geneva, 2014

يمكن لبعض مهام العمل أن تجعل اليدين متسختين للغاية أوتترسب
َذكر أن المواد
عليهما مواد من الصعب إزالتها ،كال ِّطالءات .ت ْ
كمذيب ( ُم ِحل) ال ِّطالء أو المواد الكيميائية األخرى ،ال
الخطيرةُ ،
ينبغي أن تُستخدَ م لغسل اليدين ألنها قد تكون خطرة على صحة
اإلنسان.

الم َج ِّففات
 .4مناشف اليدين أو ُ

ينبغي تجفيف اليدين بعد غسلهما .إن اليدين الرطبتين زَ لِ َقتان
ويمكن أن تسببا حوادث غير مقصودة في مكان العمل .لتعزيز
تجفيف اليدين ،فإنه ينبغي أن توضع بجانب أحواض الغسل
(الم ِ
المناشف أو وسائل تجفيف اليدين المناسبة األخرى.
غاسل)
ُ
َ
يمكن أن يتضمن ذلك مناشف فردية االستخدام مصنوعة من الورق
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أو مادة أخرى ،أو المجففات الهوائية .إن النقطة البالغة األهمية هنا
المستخدَ مة لتجفيف اليدين ،فإنه ينبغي
هي أنه مهما تكن الوسيلة ُ
أن تكون صحية .أحيان ًا قد ال تُزال كافة الجراثيم أثناء غسل اليدين،
ومن المحتمل انتقالها من المنشفة المستخدمة للتجفيف؛ مما يعني
ذلك أنه:
 ينبغي أن تُستخدَ م كل منشفة من ِق َبل عامل واحد فقط
ولمرة واحدة فقط.
 ينبغي أن يتم التخلص فور ًا بعد استخدامها ،أو ت َُترك
لغسلها في مكان مناسب.

ما هي الطريقة المالئمة لغسل اليدين؟

ينبغي أن يستغرق غسل اليدين على األقل  20ثانية .عُدْ إلى الدليل
التالي من أجل غسل اليدين المالئم خطوة بخطوة .يمكن وضع
ذلك الدليل في مكان العمل كوسيلة تذكير.

ي مهم ًا؟
متى يكون غسل َيدَ َّ

ثمة أوقات بالغة األهمية أثناء العمل حيث يكون غسل اليدين مهم ًا
على وجه الخصوص.

َق ْب َل
َق ْب َل تناول الطعام أو المشروبات.
َق ْب َل التعامل مع الطعام ،والمشروبات أو تقديمها.
 َق ْب َل البدء بنشاط عمل أو مهمة جديدة حيث تنظيف اليدين
مهم (أي ،التعامل مع المرضى في موقع للرعاية الصحية).
َق ْب َل العودة إلى العائلة في المنزل.

َب ْعدَ

بعدَ استخدام المرحاض أو ِ
الم ْب َو َلة.
َْ
ْ
لمف َرغات اإلنسان الناشئ عن التنظيف أو
 َب ْعدَ التَعرض ُ
ِ
الحوادث ،أو عن تغيير الحفاضات.
 َب ْعدَ التعرض لسوائل اإلنسان البيولوجية (الحيوية)،
كمفرزات األنف بعد ال ُعطاس.
 َب ْعدَ التعرض للمواد الخطيرة كنفايات الحيوان أو مبيدات
(الم ِحلاَّ ت).
المذيبات ُ
اآلفات أو ُ
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الشكل  .2.1.3الدليل المعياري لمنظمة الصحة العالمية ( )WHOبشأن غسل اليدين المالئم.

ُ
َ
يديك؟
تفرك
كيف

ُ
َ
يديك؟
تغسل
كيف
بالماء والصابون

بمستحضر أساسه الكحول

ب

أ

َ
يديك بالماء
طب
َر ْ

َض ْع ملء راحة اليد من المستحضر وراحة اليد بحالة تقعر
وق ُْم بتغطية كافة السطوح

ُأ ْ
فرك راحة اليد إلى راحة اليد األخرى

ظهر األصابع إلى راحة اليد
المعاكسة مع األصابع المتداخلة

َض ْع ما يكفي من الصابون لتغطية
كافة سطوح اليد

راحة اليد اليمنى فوق ظهر اليد اليسرى
مع األصابع المتداخلة والعكس بالعكس

راحة اليد إلى راحة اليد
مع األصابع المتداخلة

الفرك الدوراني لإلبهام األيسر المتشابك
في راحة اليد اليمنى والعكس بالعكس

الفرك الدوراني ،إلى الوراء وإلى األمام
مع األصابع المتشابكة لليد اليمنى في
راحة اليد اليسرى والعكس بالعكس

َ
يديك بالماء
ق ُْم بشطف

فف تمام ًا بمنشفة فردية االستخدام
َج ْ

ثانية

اِستخد ْم منشفة إلغالق الصنبور

ثانية

ما أن تصبح َ
يداك جافتين ،فإن يديك آمنتان

َ
ويداك آمنتان

تشكر منظمة الصحة العالمية )،the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG
وعلى األخص أعضاء برنامج ضبط العدوى لمشاركتهم الن َِشطَة في وضع هذه المادة
تشرين األول/نوفمبر ،2006 ،اإلصدار .1
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أين ينبغي أن يكون مكان أحواض الغسل
(الم ِ
غاسل)؟
َ

يأتي اإلصحاح في مكان العمل والقواعد الصحية جنب ًا إلى جنب.
على هذا النحو ،ينبغي دوم ًا أن تكون أحواض الغسل (الم ِ
غاسل)
َ
على مقربة من أي تعرض يشكل خطر ًا على الصحة؛ أو في األماكن
حيث اليدان النظيفتان ضروريتان لتعزيز الصحة في مكان العمل؛
كما يجب أن تكون تلك األحواض متاحة بشكل كامل لألشخاص
الم َع َّوقين؛ يتضمن ذلك:
ُ

والم ِ
باول :ينبغي أن يكون ألي مرحاض
 المراحيض
َ
أو ِم ْب َولة في مكان العمل ،على مقربة منه ،حوض
غسل ِ
(مغ َْس َلة) مع الماء والصابون .تحتوي بعض
ِ
حجرات المرحاض على حوض غسل (مغ َْس َلة) بجانب
المرحاض .يمكن أيض ًا أن يكون مكان أحواض الغسل
(الم ِ
غاسل) خارج المرحاض تمام ًا .إن قرب حوض
َ
الغسل ِ
(المغ َْس َلة) من المرحاض ينبغي أن ُيذكِّر العمال
ويشجعهم على غسل اليدين بعد استخدام المرحاض أو
ِ
الم ْب َو َلة وقبل العودة إلى العمل.

الخصوصية للفتيات والنساء الحائضات
إن مرافق غسل اليدين داخل أماكن أو مقصورات منفصلة
للح ْيض،
للرجال والنساء هامة إلدارة القواعد الصحية َ
ألن الفتيات والنساء قد ال يرغبن بغسل الدم من أيديهن
في األماكن العامة.
 المواد الخطرة :ينبغي أيض ًا أن يكون في المناطق التي
ُعرض العمال للمواد الخطرة حوض غسل
يمكن أن ت ِّ
ِ
(مغ َْس َلة) في مكان قريب لحماية صحة العمال .مثالً؛ إن
أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) في قطاع الخدمات الصحية
َ
ضرورية ليس على مقربة من المراحيض فحسب ،لكن
أيض ًا في غرف الفحص الطبي أو العمليات.
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 مرافق الطهي والمقاصف في مكان العمل :إن حوض
الغسل ِ
(المغ َْس َلة) مع الماء والصابون في مرفق الطهي في
مكان العمل هام لغسل اليدين االعتيادي قبل وأثناء إعداد
الطعام والمشروبات وتقديمها .يمكن أيض ًا توفير حوض
غسل ِ
(مغ َْس َلة) في المقصف لتذكير العمال بالحاجة إلى
غسل اليدين قبل تناول الطعام والمشروبات.
 أماكن اإلقامة في مكان العمل :ينبغي أن تحتوي أيض ًا
أماكن اإلقامة في مكان العمل ،في حالة تقديمها للعمال،
على أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) ،بما في ذلك على مقربة
َ
والم ِ
باول ومن مرافق الطهي أيضاً.
من المراحيض َ

نقطة للنشر:
من الممكن أن تحمل اليدان الجراثيم والمواد الخطيرة.
إن غسل اليدين هو طريقة بسيطة وسريعة وتحقق عالقة
التكلفة  -الفعالية بغية تعزيز الصحة في مكان العمل
ومنع انتشار المرض .يمكن لتوفير أحواض الغسل
(الم ِ
غاسل) وتعزيز غسل اليدين أن يحسن صحة العمال
َ
ورعايتهم ،و َيحول دون الغياب عن العمل بسبب
المرض ،وبالتالي رفع المعنويات وزيادة اإلنتاجية.

الوحدة  :3دليل تدريبي ـ القواعد الصحية
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بالدوش واالغتسال
الدليل  .2.3االستحمام ُّ
لماذا يحظى االستحمام بالدُّ وش واالغتسال في
مكان العمل باألهمية؟
يشير تعبير االستحمام بالدُّ وش واالغتسال إلى أي نوع من غسل
الجسم ،عدا اليدين .كما عُرض في الدليل السابق ،فإن اليدين
تحمالن الجراثيم والمواد الخطيرة؛ ويسري األمر نفسه على مناطق
أخرى من الجسم .ينبغي أن نأخذ بعين االعتبار ثالثة أنواع من
االغتسال وأهميتها بالنسبة للسالمة والصحة في مكان العمل:

.1
.2
.3

االغتسال المنتظم

  .1لماذا يحظى االغتسال المنتظم
باألهمية؟
عما نقوم به ،فإننا نتعرض لعناصر في البيئة
في كل يوم ،بصرف النظر ّ
التي تغطي جلدنا ،كالغبار ،أو التلوث من الهواء .فض ً
ال عن ذلك ،إن
أجسامنا تطلق ال َع َرق .يمكن أن تجعلنا هذه العوامل متسخين ،كما
يمكن أن تجعلنا مكان ًا لتكاثر الجراثيم.
يضمن االغتسال المنتظم أننا ننظف أجسامنا من الجراثيم ،وأننا ال
نحمل تلك الجراثيم معنا عندما نذهب إلى عملنا .إنه يساعدنا أيض ًا
بالشعور برائحة النظافة ،مما يزيد من الراحة ألنفسنا ولمن حولنا
من العمال.

االغتسال في مكان العمل
االغتسال في حاالت الطوارئ

المشاكل الصحية المرتبطة بالقواعد الصحية
السيئة (على سبيل المثال ال الحصر)
َق ْمل الجسم
الج َرب
َ
َ
العدوى (األ ْخماج) بالفطريات
الس ْع َفة
َّ
(الح َثر)
التراخوما َ
ِ
ورات (الديدان الدَّ ُّبوس َّية) Pinworms
األُ ْق َص َ
اإلسهاالت
َ
االلتهاب الرئوي/العدوى (األ ْخماج) التنفسية

  .2لماذا يحظى االغتسال في مكان
العمل باألهمية؟
يمكن لمناطق الجسم األخرى ،كاليدين تمام ًا ،أن تصبح على
تماس مع الجراثيم أو العوامل الخطيرة في العمل اعتماد ًا على
الوضع في العمل ومهام العمل .ينبغي أن تحتوي أماكن العمل ،في
بعض المواقع ،على مرافق االغتسال لتتيح للعمال االغتسال بعد
أداء مهام العمل بغية الحد من خطر األمراض.

المصدرCenters for Disease Control and Prevention, CDC (2014). :
Hygiene-related Diseases Factsheet

َّعرض عبر األَ َد َمة :لماذا يحظى تعرض الجلد للمواد الخطيرة باالهتمام؟ قد يكون من الصعب أن نتخيل لماذا تعتبر المادة الكيميائية التي تمس الجلد
طرق الت ُ
خطيرة على الجسم كله؛ ولهذا فإن التعرض عبر األَ َد َمة يحظى باألهمية .تستطيع بعض المواد أن تدخل الجلد وتدخل مجرى الدم ،حيث تسبب السمية في جميع
أنحاء الجسم .قد تظهر اآلثار الصحية فور ًا ،أو قد تظهر بعد مضي بعض الوقت .تتضمن القائمة الواردة أدناه أمثلة على ذلك.

املادة/التعرض

األثر الصحي/املرض

النيكوتني يف أوراق التبغ اخلرضاء

داء التبغ األخرض ( ،)GTSالذي يتظاهر باإلقياء والغثيان والصداع والدوار

المستخدَ مة في زراعة المحاصيل
مبيدات اآلفات ُ

التسمم بمبيدات اآلفات الذي يمكن أن يرتاوح من اخلفيف إىل الشديد

البِنزين أو الطولويني يف الصناعات البرتوكيميائية

هت ّيج اجللد وحروق فيه؛ يمكن أن يؤدي إىل آثار مناعية حاملا يصل إىل جمرى الدم
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ما هي مستلزمات االغتسال في مكان العمل؟

بما يماثل غسل اليدين ،إن مرافق االغتسال المناسبة ضرورية في
بعض قطاعات العمل ،حيث تحتوي تلك المرافق على المياه
الجارية الصالحة للشرب والصابون ومناشف فردية االستخدام .ثمة
اعتبارات إضافية تتعلق بالحاجة إلى الخصوصية.

مرافق االغتسال

يمكن لمرافق االغتسال في مكان العمل أن تأخذ شكل مكان
لالستحمام بالدُّ وش (حيث تنساب المياه من صنبور موجود
مسك باليد)؛ أو حوض
في األعلى أو من خالل خرطوم للمياه ُي َ
استحمام (الذي يمكن ملؤه بالمياه الجارية) .من الخيارات الممكنة
أيض ًا أحواض االغتسال المخصصة للغسل الموضعي .ينبغي لمرفق
االغتسال:

 أن يكون آمن ًا ويراعي الخصوصية؛ ينبغي توفير مرافق
منفصلة للرجال والنساء.
 أن يكون الوصول إليه سهالً ،ومتعلق ًا بطبيعة التعرض في
مكان العمل وشدته.

الشكل .1.2.3

الدُّ وش

ِ
العاد َمة بواسطة نظام يعتمد على األنابيب.
 أن يزيل المياه
َ
يتضمن توفير األ ْدواش أو األحواض الحاجة إلى وسائل
ِ
العاد َمة ألنها قد تحتوي على مواد
مالئمة إلزالة المياه
خطرة ُأزي َلت من الجسم.
 أن ال ُيستخدَ م ألي غرض آخر .إن ذلك صحيح على
وجه الخصوص حيثما قد تصبح معدات العمل متسخة
وتحتاج إلى أن ُتغ َْسل .ينبغي توفير مناطق منفصلة
للغسل للمعدات بحيث أن ال تلوث مرافق االستحمام
باألَ ْدواش.

المياه الجارية

يهدف االغتسال في مكان العمل إلى إزالة العناصر الخطيرة من
الجلد والشعر بطريقة آمنة ومريحة .على هذا النحو ،ينبغي أن تكون
المستخدَ مة لالستحمام بالدُّ وش أو االغتسال:
المياه ُ
 صالحة للشرب ،بحيث أن ال تشكل خطر ًا على الصحة،
قد تدخل المياه إلى العينين أو الفم أثناء االستحمام
بالدُّ وش ،وقد تؤدي إلى العدوى إذا ما احتوت على
الجراثيم.
 متسمة بالكفاءة ،إلزالة األوساخ والسخام .ينبغي أن
يكون ضغط المياه مناسب ًا .عالوة على ذلك ،يمكن للمياه
الدافئة أن تساعد في إزالة األوساخ بسرعة أكبر .في حين
أن منظمة العمل الدولية توصي بأن تتوفر المياه الجارية
الحتياجات االغتسال في مكان العمل ،فإن االغتسال ال
يزال ممكن ًا بدون مياه جارية ،السيما الحتياجات الغسل
الموضعي.
 مريحة ،بحيث يتشجع العمال على االغتسال بفترات
منتظمة .قد تجعل المياه الدافئة االستحمام في مكان
العمل أكثر بهجة ويرفع من معنويات العمال.
 آمنة بما يتعلق بالحفاظ على درجة ح��رارة الجسم
المالئمة .إن نقص المياه الدافئة في بيئة العمل الباردة قد
يكون خطير ًا ويزيد من خطر الظروف المرتبطة بالبرودة،
كانخفاض حرارة الجسم.
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الصابون

المعتمدَ ة (مثالً،
ينبغي أن ُيستخدَ م الصابون وعوامل تنظيف الجسم ُ
مستحضرات الشامبو) إلزالة عناصر التلوث على سطح الجلد
والشعر .ينبغي للصابون:
 أن ال يكون مهيج ًا للجلد .ألن االغتسال قد يكون متكرر ًا
في بعض مواقع أماكن العمل ،فإنه ال ينبغي للصابون أن
يضر أو يؤذي الجلد حتى بعد االستخدام المكثف.
عتمدة لالغتسال.
الم َ
 أن ال يتم استبداله بالعوامل غير ُ
َذكر أنه كغسل اليدين ،ينبغي أن تُستخدَ م لالغتسال
ت ْ
كالمذيبات
عتمدة فقط .إن المواد،
العوامل
ُ
الم َ
ُ
(الم ِحلاَّ ت) أو ُم َر ِّققات ال ِّطالء ،سامة وقد تسبب ضرراً
ُ
في الجسم.

المناشف

ينبغي تجفيف الجسم بعد االغتسال من أجل الراحة ولتقليل إلى
أدنى حد ممكن الحوادث الناجمة عن الجلد الزَّ لِق .ينبغي للمناشف
في مرافق مكان العمل أن تكون:
خالية من التلوث ونظيفة من أجل استخدامها.
فردية االستخدام فقط ،وال ينبغي أن يتشارك العمال فيها.
 إما أن ُتغ َْسل أو يتم التخلص منها اعتماد ًا على ظروف
مكان العمل ومتطلباته.

  .3لماذا يحظى االغتسال في حاالت
الطوارئ باألهمية؟
قد تكون هناك حاالت حيث يحدث التعرض للمواد الخطرة على
نحو غير مقصود على شكل حادث في مكان العمل ،كاالنسكابات
الكيميائية .في هذه الحالة ،إن االغتسال فور ًا ضروري للحد من
أخطار اآلثار الصحية الضارة.
إن الثواني األولى بعد التعرض لمادة خطيرة ،السيما المادة األَكَّا َلة،
حاسمة .قد يسبب التأخر بتقديم المعالجة المناسبة إصابة طويلة
األمد .تستطيع مواقع االغتسال في حاالت الطوارئ إزالة التلوث،
وهي فورية وتزيل التلوث في الوجه وفي منطقة محددة من الجسم،
المهدِّ دة
مما يتيح للعمال التخلص سريع ًا من المواد الكيميائية ُ
للحياة .ثمة نوعان من مرافق االغتسال في حاالت الطوارئ يتعين

3

أخذهما بعين االعتبار ،وهما األَ ْدواش في حاالت الطوارئ ومواقع
غسل الوجه/العينين في حاالت الطوارئ.

المواد األَكَّال َة:
وهي مواد تستطيع مهاجمة أنسجة الجسم وتخريبها
بمجرد حدوث التماس ،مما يسبب ضرر ًا على الفور،
ّ
السيما في الجلد والعينين .في الجلد ،تستطيع المواد
األَكَّا َلة أن تهيج الحرق وتحدث نُفا َطة في الجلد؛ وقد
تحدث الوفاة في الحاالت الشديدة حيث تشمل الحروق
جزء ًا كبير ًا من الجسم .في حالة التماس مع العينين،
تستطيع المواد األَكَّا َلة أن تسبب حروق ًا أو تندب ًا أو حتى
عمى دائم ًا .تتضمن األمثلة للمواد األَكَّا َلة في مكان
ً
العمل:
حمض الهيدروكلوريك (كلور الماء)
حمض النِّتريك
هيدروكسيد األَمونْيوم
هيدروكسيد البوتاسيوم (ال ُبوتاس الكاوي)
(الصودا الكاوية)
هيدروكسيد الصوديوم ُّ

األَ ْدواش لحاالت الطوارئ

عندما يكون ضروري ًا ،ينبغي أن تتوفر في أماكن العمل األَ ْدواش
صممة خصيص ًا إلزالة التلوث عن رأس
الم َّ
لحاالت الطوارئ ُ
العامل وجسمه بعد التعرض لمادة خطيرة .يمكن أيض ًا استخدام
َأ ْدواش الطوارئ إلزالة الملوثات عن المالبس ،أو إخماد النيران في
المالبس التي اندلعت فيها.

مواقع غسل الوجه والعينين في حاالت
الطوارئ

ِ
العارض للوجه والعينين لمواد كيميائية مختلفة أن
يمكن للتعرض
يؤدي إلى التهيج ،وخلل مؤقت أو دائم في الرؤية ،أو حتى العمى.
عندما تقع حوادث العين ،فإنه يمكن لمواقع غسل العينين في
حاالت الطوارئ أن ت َْر َحض سريع ًا العينين بالماء لتقليل التعرض
للمواد الخطيرة .قد تشبه هذه الوحدات نوافير المياه ،لكن بدالً من
ذلك مزودة بفتحتين يمكن أن تطلقا الماء على كال العينين في الوقت
نفسه.
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الشكل  .2.2.3مواقع لالغتسال في حاالت الطوارئ.
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ما هي مستلزمات مرافق االغتسال في حاالت
الطوارئ؟

تتضمن مستلزمات مرافق االغتسال في حاالت الطوارئ ما يلي:
 المياه الصالحة للشرب .من الضروري أن تكون المياه
المتوفرة خالية من التلوث وال تشكل خطر ًا على العمال.
الوصول واالستخدام السريعان والسهالن .في حالة
الطوارئ ،كتناثر المواد الكيميائية ،فإن كل ثانية مهمة.
ينبغي أن تكون مرافق االغتسال في حاالت الطوارئ
على مقربة من مناطق العمل التي تحتوي على مواد
خطرة .فض ً
ال عن ذلك ،ينبغي أن تكون المرافق سهلة
ً
َذكر أن
االستخدام بحيث يستطيع العمال تشغيلها فورا .ت ْ
بعض التناثرات على العين قد تؤذي الرؤية على الفور.
على هذا النحو ،ينبغي للعمال أن يكونوا قادرين على
تحديد موقع مرافق االغتسال وتشغيلها دون إضاعة
الكثير من الوقت.
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الدقة للحصول على التفاصيل:
تضع السلطة المختصة المتطلبات األخرى ألنواع مواقع
االغتسال في حاالت الطوارئ والتفاصيل المتعلقة
باستخدامها وصيانتها .من الممكن أن تتضمن المبادئ
التوجيهية:
مكان مواقع االغتسال في حاالت الطوارئ وعدد تلك
المواقع
القياسات الدقيقة لمواقع االغتسال في حاالت الطوارئ
ضغط المياه
درجة حرارة المياه
استخدام «سائل تدفق» آخر ،كالمحلول المحلي
الدَّ ِارئ الحافِظ

نقطة للنشر:
إن توفير مرافق االغتسال وصيانتها واستخدامها على
نحو مالئم ،من أجل ٍ
كل من التعرضات في مكان العمل
وأوضاع الطوارئ في مكان العمل ،تساعد على حماية
صحة العمال ورعايتهم وتساعد على الحفاظ على مكان
عمل صحي.
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الدليل  .3.3غسل المالبس
لماذا يحظى غسل المالبس في مكان العمل
باألهمية؟

تمام ًا كما تتعرض اليدان والجسم للجراثيم والمواد الخطرة في
مكان العمل ،فإن المالبس التي نرتديها والمواد األخرى في
منطقة العمل تتعرض أيض ًا للجراثيم والمواد الخطرة .إن المالبس
المستخدَ مة في مكان العمل وكذلك معدات الوقاية الشخصية
ُ
صممة خصيص ًا للحماية من التعرضات في مكان العمل يمكن
الم َّ
ُ
ْ
ً
ً
أن تَأوي أنواعا مختلفة من المواد الخطرة؛ وينبغي أيضا أن تؤخذ
بعين االعتبار المواد القماشية والمواد األخرى التي يمكن أن تتسخ
والمالءات (ال َب َياضات).
في مكان العمل ،كالمناشف ُ

لماذا يحظى غسل مالبس العمل ومعدات
الوقاية الشخصية باألهمية؟

ُصمم مالبس العمل ومعدات الوقاية الشخصية (كالخوذات،
ت َّ
وواقيات العينين ،والكمامات) لتعمل كحاجز َ
بينك وبين التعرضات
الخطرة المحددة في مكان العمل .على هذا النحو ،فإنه من الطبيعي
أن تصبح هذه المالبس والمواد ُم َل َّوثة.
عند االنتهاء من مهام العمل وخلع المالبس والمعدات األخرى
الم َل َّوثة ،فإن هناك خطر التماس مع الجلد في حال التعامل معها
ُ

أو غسلها أو التخلص منها على نحو غير مالئم .تتضمن المواد
الخطرة على مالبس العمل ومعدات الوقاية الشخصية ذات األهمية
ما يلي:
مبيدات اآلفات

الحرير الصخري (األسبستوس)

السوائل البيولوجية (الحيوية) لإلنسان

بقايا الحيوانات أو السوائل البيولوجية األخرى
الم ِش َّعة
المواد ُ
المواد الكيميائية األَكَّا َلة أو السامة

إن الخيارات للتعامل مع مالبس العمل ومعدات الوقاية الشخصية
هي إما اتباع التعليمات المتعلقة بتنظيفها أو غسلها على نحو مالئم
أو التخلص منها بطريقة آمنة وفق ًا للقوانين المحلية .إن هذا الواجب
هو من مسؤولية صاحب العمل ،وال ينبغي للعمال أبد ًا أن يأخذوا
الم َل َّوثة إلى المنزل لغسلها
المالبس أو معدات الوقاية الشخصية ُ
هناك.
على نفس هذه المسارات ،من األهمية بمكان مراعاة أنه في بعض
الحاالت قد يخلع العمال مالبسهم الشخصية ويرتدون مالبس
العمل عندما يصلون إلى مكان العمل .إن مرافق تغيير المالبس

الشكل  .1.3.3عمال غسل المالبس في فندق واشنطن بالواليات المتحدة.

© ILO/Maillard J.
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َ
كالخزائن ،هامة للوقاية من انتشار
في مكان العمل وأماكن تخزينها،
التلوث من مالبس الوقاية إلى المالبس الشخصية.

تحذير! التعرضات المأخوذة إلى المنزل
إذا لم تَدَ ْع مالبس العمل ومعدات الوقاية الشخصية في
مكان العمل ،فإنك ستكون عرضة لخطر نقل التعرضات
َ
َ
منزلك .قد تتوضع هذه المواد
عملك إلى
الخطرة من
َ
َ
وأثاثك ،واألهم من ذلك،
منزلك
الخطرة على أرضيات
ِ
َ
عرف بـ «التعرضات المأخوذة إلى
أفراد
أسرتك؛ وهذا ما ُي َ
المنزل» .إن مواد كيميائية كثيرة في مكان العمل خطرة،
السيما على األطفال .وتثير القلق بصورة خاصة مبيدات
اآلفات التي يمكن أن تكون خطيرة على األطفال الصغار
الذين يميلون إلى وضع األشياء في فمهم ويمضون وقت ًا
على األرضيات ،حيث قد يتوضع الغبار والبقايا من
المالبس.

ماذا بشأن المواد األخرى في مكان العمل؟

قد تصبح المواد األخرى ُم َل َّوثة بسبب مهام العمل المختلفة وتتطلب
غس ً
ال مناسب ًا للحد من األخطار المتعلقة بالقواعد الصحية في مكان
العمل .تعتمد أنواع المواد بوضوح على قطاع العمل .والشيء الهام
الذي يتع ّين أخذه بعين االعتبار هو ما إذا كانت المادة المعنية قد
تشكل خطر ًا مرتبط ًا بالقواعد الصحية على األشخاص في مكان
العمل أم ال؛ إذا كان األمر كذلك ،ينبغي التشاور مع السلطة المناسبة
للحصول على المعلومات بشأن غسل تلك األشياء أو التعامل معها،
والتخلص منها بصورة مالئمة .تتضمن األمثلة:
المناشف في مكان العمل المتعلقة بمرافق االغتسال
والمالءات (ال َب َياضات) من أماكن اإلقامة في
 المناشف ُ
مكان العمل
الم َل َّوثة بالحرير الصخري (األسبستوس)
المواد ُ

والمالءات (ال َب َياضات) من قطاع خدمات
 المناشف ُ
الرعاية الصحية
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الخدمات الصحية وفيروس العوز المناعي البشري/
متالزمة العوز المناعي المكتسب (:)HIV/AIDS

الحتياجات غسل المالبس في قطاع الخدمات الصحية
أهمية خاصة ،السيما عندما يتعلق األمر بالتعامل مع
مسببات األمراض ،كفيروس العوز المناعي البشري/
متالزمة العوز المناعي المكتسب ( .)HIV/AIDSمن
والمالءات (ال َب َياضات) والمالبس
الممكن للمناشف
ُ
الم َل َّوثة بالدم أن تشكل خطر انتقال المرض.
ُ
المالءات (ال َب َياضات) بالمنظفات.
ينبغي أن ُتغ َْسل كافة ُ
في حالة تعذر توفير خدمات متخصصة ،فإنه ينبغي
المالءات
استعمال المنظفات لغسل المالبس أو ُ
الم َل َّوثة واللجوء إلى استخدام دورة
(ال َب َياضات) ُ
الغسيل الساخنة آللة الغسيل المنزلية ،وتسخين المياه
إلى درجة حرارة ال تقل عن ْ 80م ،أو اللجوء إلى
التنظيف الجاف يتبعه الكي بمكواة ساخنة.
ينبغي ارتداء قفازات مطاطية منزلية إذا ما تعذر تجنب
الغسل اليدوي.
المصدرJoint ILO/WHO guidelines on health services and HIV/AIDS :
http://www.who.int/occupational_health/activities/2ilowho.
pdf Geneva, 2005

نقطة للنشر:
باإلضافة إلى اليدين والجلد ،من الممكن أن تتلوث
المالبس بالمواد الخطرة وتشكل خطر ًا صحي ًا .إن
الطرائق التي تراعي القواعد الصحية لغسل المالبس
التي تَحول دون تماس الجلد مع العناصر السامة تحافظ
على سالمة العمال وصحتهم ،باإلضافة إلى عائالتهم.
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الدليل  .4.3القواعد الصحية للغذاء
لماذا تحظى القواعد الصحية للغذاء باألهمية؟
تمثل األمراض المنقولة بالغذاء مشكلة صحية عامة جسيمة في
المسته َلك أن تسبب
كافة أنحاء العالم .يمكن للجراثيم في الغذاء ُ
إسهاالت شديدة ،وقد تسبب بعضها الوفاة .قد يؤدي التلوث
الكيميائي للغذاء إلى تسمم حاد أو أمراض طويلة األمد ،كالسرطان.
يتضمن الغذاء غير المأمون اللحوم النيئة ،والفواكه والخضراوات
الم َل َّوث بالمواد
بم ْف َرغات اإلنسان أو الحيوان ،أو الغذاء ُ
الم َل َّوثة ُ
ُ
الكيميائية (كالزِّ ْئ َبق) .لحسن الحظ ،يمكن الوقاية من الكثير من
األمراض المنقولة بالغذاء عبر استخدام السلوكيات المالئمة
للتعامل مع الغذاء.

ماذا بشأن القواعد الصحية للغذاء في العمل؟

إن حق التحرر من الجوع هو من حقوق اإلنسان األساسية ،ومع
ذلك يتم تجاهله أحيان ًا في سياق الحقوق في العمل .الغذاء اآلمن
المنتِجة .إن العمال الذين ال يحصلون على
هام أيض ًا للقوى العاملة ُ
الغذاء اآلمن ،أو ال يدركون أساسيات القواعد الصحية للغذاء،
يمكن أن يصابوا بالمرض وأن يتغيبوا عن العمل ،مما يؤدي إلى
انخفاض اإلنتاجية .بالنسبة لقطاعات العمل التي توفر اإلقامة
للعمال ،فإن الحاجة إلى الغذاء اآلمن يتسع نطاقها إلى أماكن اإلقامة
واألُ َسر باإلضافة إلى المجتمعات.
يمكن لعوامل كثيرة في العمل أن تسهم في تلويث األغذية ،بما في
ذلك المناخ الحار ،والزمن الفاصل بين إعداد الطعام وتناوله ،والمياه
الم َل َّوثة ،والطهي/إعادة التسخين غير الكافية ،ونقص اإلصحاح في
ُ
المقاصف ،وصعوبة تنظيف السطوح ،وانعدام القواعد الصحية
الشخصية(غسل اليدين) ،ووصول الحيوانات إلى المطبخ.

وألن كافة األشخاص يحتاجون إلى الغذاء اآلمن من أجل الصحة
السليمة ،فإن القواعد الصحية للغذاء هي مسؤولية الجميع في مكان
العمل .إن تعزيز القواعد الصحية للغذاء هو تقريب ًا تغيير السلوك
المتعلق بالقواعد الصحية للغذاء ،وإدراك المفاهيم األساسية
المتعلقة بسالمة الغذاء .تتألف القواعد الصحية للغذاء في العمل
من ثالثة مكونات مترابطة :الغذاء اآلمن ،ومرافق الغذاء اآلمن،
وخدمات الغذاء اآلمن.

أسباب األمراض المنقولة بالغذاء (على سبيل
المثال ال الحصر):
الجراثيم

السا ْلموني َلة
َّ
ال َعطي َفة ()Campylobacter
ال ِّليستَر َّية
ِ
(اله ْيض َّية)
ُّ
الض َّمة الكُولير َّية َ

الفيروسات

ا ْلتِهاب الكَبِد A

البريونات

ِ
االعْتِالل الدِّ ماغي ِ
اإل ْس َفن ِْجي ال َب َق ِري («مرض البقرة
المجنونة»)

الطفيليات

الجيار ْديا
ْ
َ
َخ ِف َّية األ ْبواغ ()Cryptosporidium

المصدرWHO (2015). Food safety. Fact sheet N°399 :

الغذاء اآلمن
ثمة خمس خطوات رئيسية يتع َّين أن نتذكرها للمساعدة في الوقاية
من تلوث الغذاء في مكان العمل ،والمساعدة في ضمان غذاء أكثر
أمان ًا.
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الشكل  .1.4.3الملصق الجداري (بوستر) لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوصايا الخمس لغذاء أكثر أمان ًا.

صايا الخمس
الو
ذاء أكثر أمان ًا
لغ
ْ على نظافت َك
حافظ

لماذا؟
ًا أثناء إعداده

مرار ًا وتكرار

ِ
واغسلْهما
تناول الطعام،
ِ ْل يديك قبل
ن المرحاض
اغس
ام
طع
عد الخروج م
ال
اد
ستخدَ مة إلعد
ئر الحيوانات
ِ غس ْل يديك ب
لم
آلفات) ،وسا
والمعدات ا
ُ
ا
جميع السطوح
ت ،وال َهوام (ا
خ من الحشرا
ِاغس ْل و َط ِّه ْر
مناطق المطب
ماية الطعام و
ِاضم ْن ح

عام المطبوخ

النيئ والط

ِ ْل بين الطعام
طعمة األخرى
افص
حرية وبين األ
واألطعمة الب
(كالسكاكين
وم والدواجن
وات منفصلة
لنيئ من اللح
وأواني وأد
افص ْل بين ا
لنيئة معدات
ل األطعمة ا
ئة واألطعمة
ستعم ْل لتداو
األطعمة الني
ا
للتماس بين
وألواح القطع)
أوعية تفادي ًا
الطعام في
قُم بتخزين
ْ
المطبوخة
م طبخ ًا جيد ًا

الطعا

ْ 60م

منطقة الخطر

ْ 5م

ْ على إبقاء الط
حافظ

ثر من ساعتين
رارة الغرفة أك
لة للفساد وا
خ في درجة ح
مطبوخة والقاب
ِ طعام المطبو
يع األطعمة ال
ال َتترك ال
راد) فور ًا جم
ال َّثلاَّ َجة (الب
َض ْع في
موعد تقديمه
ية
حرارة  5مئو
 60مئوية حتى
تحت درجة
بوخ أكثر من
الطعام المط
ظْ على سخونة
الجة (البراد)
حاف
لة حتى في الث
حرارة الغرفة
ِ طعام مدة طوي
مد في درجة
ال ُتخزن ال
الطعام المج
ْ إزالة تجميد
ال ُتحاول

ألفضل حفظها

غضة المأمونة

ونة والمواد ال

حة للشرب أو

عالجها لتصبح

صالحة للشرب

ِل المياه الصال
ِاستعم
ازجة وسليمة
ة ،كاللبن (ال
ِ ختر أطعمة ط
ي تكون مأمون
ا ْ
لك
التي عولجت
ستؤكل غضة
ِ ختر األطعمة
سيما إذا كانت
ا
ضراوات ،ال
ِ ِ الفواكه والخ
ريخ صالحيته
اغسل
ام بعد انتهاء تا
ستخد ِم الطع
ال َت
�سالمة الغذاء
منظمة ال�صحة العالمية

104

جميع الجراثيم
بخ الجيد يقتل
ألن الط
من الدراسات
ريباً .وقد اتضح
الخطرة تق
 70مئوية يمكن
عام حتى درجة
أن طهو الط
مأمونية تناوله.
عد على ضمان
أن يسا
تتطلب اهتمام ًا
مة األطعمة التي
تشمل قائ
والمشويات
حم المفروم،
خاص ًا الل
كبيرة والدواجن
وقطع اللحم ال
الملفوفة،
تي تطهى كاملة.
ال

لماذا؟

حرارة مأمونة

عام في درجة

ِل المياه المأم
ِاستعم

لماذا؟

سيما اللحوم
طعمة النيئة ،ال
ألن األ
مة البحرية
�ن واألطع
وال��دواج
كون محتوية
راتها ،قد ت
وعصا
يمكن نقلها
جراثيم خطرة
على
ى أثناء إعداد
طعمة األخر
إلى األ
طعام وتخزينه.
ال

لماذا؟

اُطبخِ
طعمة البحرية
والبيض ،واأل
وية ،و َتأكَّدْ من
م ،والدواجن،
درجة  70مئ
السيما اللحو
وصولها إلى
الطعام جيداً،
خدام مقياس
ي ،للتأكد من
اُطبخ
واألفضل است
اء وما إليه يغل
م يعد وردياً،
ِاجع َ ِل الحس
والدواجن ل
رات اللحوم
أن لون عصا
سخين ًا جيداً.
للحرارة.
ام المطبوخ ت
تسخين الطع
ق ُْم بإعادة

ْ 70م

لجراثيم ال تسبب
غم من أن معظم ا
ألنه على الر
خطرة تنتشر على
أنه توجد جراثيم
المرض إال
ماء والحيوانات
في التربة وال
نطاق واسع
يم محمولة على
تكون هذه الجراث
واإلنسان ،و
ألواني وخصوص ًا
قمشة المسح وا
األيدي وأ
دي أقل تماس إلى
ع ،ويمكن أن يؤ
ألواح القط
وإصابة اإلنسان
راثيم إلى الطعام
نقل هذه الج
المنقولة بالغذاء.
باألمراض

حليب) المبستر

المعرفة = الوقاية

تتكاثر بسرعة
يم تستطيع أن
ألن الجراث
طعام في درجة
حالة تخزين ال
فائقة في
درج��ة حرارة
لغرفة؛ وبإبقاء
ح��رارة ا
فوق  60مئوية
ت  5مئوية و
الطعام تح
يتوقف تماماً.
مو الجراثيم أو
يتباطأ ن
جراثيم الخطرة
ك ،فإن بعض ال
ومع ذل
درجة  5مئوية.
قد تنمو تحت

لماذا؟

الماء والجليد،
الخام ،بما فيها
ألن المواد
ومواد كيميائية
ملَوثة بجراثيم
قد تكون ُ َّ
ض الكيماويات
وقد تتكون بع
خطرة.
تالفة والعفنة.
في األطعمة ال
السامة
ار المواد النيئة
حرص في اختي
ويمكن لل
ة ،مثل الغسيل
التدابير الخاص
ولبعض
من احتماالت
ر ،أن تقلل
والتقشي
عرض للخطر.
الت
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ْ
َ
نظافتك
حافظ على
.1
تستطيع الجراثيم االنتقال بسرعة من اليدين إلى الطعام .عندما
يذهب العامل لتناول إما وجبة خفيفة أو وجبة اعتيادية ،فإن هناك
خطر تلوث الطعام.

 اِ ْ
غسل يديك بالماء والصابون قبل التعامل مع الطعام أو
إعداده أو تقديمه أو تناوله .اِ ْ
غسل يديك أثناء عمليات
المناولة واإلعداد في حالة التماس مع مواد ال تحقق
القواعد الصحية (اللحوم النيئة).
ِ
وخ ْ
نزع َ
زن معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول إلى
 ا ْ
مناطق تناول الطعام أو قبل تناول الطعام.

 اِ
ستحم بالدُّ وش أو اِ ْ
غتسل عند الضرورة قبل دخول
ْ
أماكن تناول الطعام أو قبل تناول الطعام.

 اِ ْ
المستخدَ مة
غسل و َط ِّه ِر السطوح واألواني والمعدات ُ
في إعداد الطعام.

والهوام
  ُق ْم بحماية مناطق تناول الطعام من الحشرات َ
(اآلفات) ،والحيوانات األخرى.

  .2اِ ْ
فصل بين الطعام النيئ والطعام
الم ْط ُه ّو
َ

قد تحتوي األطعمة النيئة من مصدر حيواني على جراثيم خطرة
تستطيع االنتشار إلى أطعمة أخرى أو أواني الطهي وتناول الطعام.
 اِ ِ
فصل اللحوم والدواجن واألطعمة البحرية النيئة عن
األطعمة األخرى أثناء المناولة والتخزين.

ٍ
وأوان مختلفة إلعداد األطعمة النيئة
 اِستخد ْم معدات
واألطعمة األخرى.

ُ .3ا ْط ُه الطعام طهي ًا جيد ًا

تتطلب بعض األطعمة ،كاللحوم النيئة ،طهي ًا مالئم ًا قبل استهالكها.
يرفع الطهي درجة حرارة األطعمة ،مما يقتل الجراثيم فيها.
 اِ ِ
جعل الحساء وما إليه يغلي ،و ُاط ُه اللحوم والدواجن
واألطعمة البحرية طهي ًا جيد ًا.

3

ْ
 حافظ على الطعام في درجات
.4
حرارة آمنة
اعتماد ًا على طول مدة يوم العمل ،قد تُخزَّ ن األطعمة قبل تناولها أو
قد ُيخزَّ ن ما بقي منها .إن هذا الوضع واقعي خصوص ًا للعمال الذين
قد ال يستطيعون الوصول إلى المقصف وقد يحتاجون إلى إحضار
طعامهم من منزلهم.
الم ْط ُهو في درجة حرارة الغرفةَ .ض ْع
 تَفا َد أن تترك الطعام َ
الم ْط ُهوة والقابلة للفساد.
في الثالجة (البراد) األطعمة ُ
ْ
 حافظ على األطعمة ساخنة إلى حين تقديمها.

  .5اِستخد ْم مياه ًا ومواد أولية آمنة

ينبغي للمياه المستخدمة لغسل المواد الغذائية واألواني وللطهي
أن تكون صالحة للشرب؛ وبالمثل ،ينبغي للمواد الغذائية النيئة
المستخدمة للطهي أن تكون عالية الجودة ،كما ال ينبغي أن تفسد
أو تتلوث.
 استخدم مياه ًا صالحة للشرب لطهي األطعمة وغسل
المواد الغذائية ،ولغسل أواني الطهي وتناول الطعام.
توصي منظمة العمل الدولية بتوفير المياه الصالحة
للشرب من ِق َبل صاحب العمل الحتياجات العمال
المتعلقة بالطعام.
 اِ ِ
ختر المواد الغذائية الطازجة والنظيفة واآلمنة.

 ال تَستخد ِم الطعام بعد انتهاء تاريخ صالحيته.

مرجع رئيسي:
لمزيد من المعلومات بشأن كيفية ضمان غذاء
أكثر أمان ًا في مكان العملُ ،ا ِ
نظر المرجع التالي:
 WHO’s Five Keys to Safer Food Manual.يوفر
الدليل معلومات وإرش��اد ًا تفصيلية بشأن الخطوات
الخمس ،ويوفر سب ً
ال عملية لتدريب أصحاب المصلحة
بشأن هذا الموضوع الهام في مكان العمل.

الم ْط ُهو قبل تناوله.
 على نحو مالئمَ ،أعدْ تسخين الطعام َ
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مرافق خدمات الطعام (أي ،المقاصف)

أقسام خدمات الطعام

يتمتع العمال بحق تناول الطعام أثناء يوم العمل ولذلك يجب توفر
حيز مخصص لتناول الطعام ويحقق القواعد الصحية وال يشكل
خطر ًا صحي ًا .من الممكن أن يحدث تلوث الغذاء سريع ًا ،مما يجعل
من الضروري إيجاد مناطق منفصلة حيث يستطيع العمال هناك
أن يتناولوا بأمان الوجبات الخفيفة أو الوجبات االعتيادية .ينبغي
لمرافق تقديم الطعام أن:

يعتمد العمال في بعض المواقع على الطعام المتوفر في المقاصف.
على هذا النحو ،ينبغي أن يكون األشخاص المسؤولون عن خدمات
الطعام من ذوي المهارات في مجال التغذية واإلصحاح والتعامل
مع الطعام لضمان أن العمال لن يصابوا بالمرض من الطعام الذي
يتم تقديمه إليهم .ينبغي ألقسام خدمات الطعام:
 أن تحصل على الترخيص من ِق َبل السلطة المختصة
بشؤون القواعد الصحية للغذاء.

 تُصان وفق معايير القواعد الغذائية .يتضمن ذلك التنظيف
بفترات منتظمة ،بما في ذلك مناطق تداول الطعام وطهيه،
ومناطق تناول الطعام ،باإلضافة إلى أواني الطهي وتناول
الطعام.
تكون ضمن مسافة مسير آمنة من منطقة العمل.

 تكون متاحة لكافة العمال .ال ينبغي أن يضطر العمال
الم َع َّوقون بدني ًا أو الذين يعانون من إعاقات أخرى
ُ
المسير مسافة طويلة لتناول وجبة الطعام.

 يكون مكانها ضمن مسافة آمنة عن مكان تخزين المواد
الخطرة أو استخدامها.
تكون محمية من عوامل الطقس.
تقدم طعام ًا آمن ًا بأسعار معقولة.

يجب أن يحصل العمال على الوقت المالئم لالستمتاع بطعامهم.
إن العمال الذين يشعرون باالنضغاط بسبب ضيق الوقت ،فإنهم
قد ال يتناولون وجبات طعامهم ،مما يزيد من التعب وفرصة وقوع
الحوادث وحدوث األمراض في مكان العمل.

أن َتتَّبع كافة اللوائح المتعلقة بالقواعد الصحية للغذاء.
 أن يتم التفتيش عليها بفترات منتظمة من ِق َبل السلطة
المختصة.

نقطة للنشر:
الم َل َّوث وغير اآلمن خطر ًا جسيم ًا على
يشكل الطعام ُ
العمال ،ومن الممكن أن يؤدي إلى اإلصابة بالمرض
أو الوفاة ،وانخفاض اإلنتاجية .والبد من الحصول على
الطعام اآلمن وإتاحة مرافق تناول الطعام اآلمن وخدمات
الطعام اآلمن من أجل تمتع العمال بالصحة ومن أجل
تعزيز ظروف العمل الالئق والظروف الصحية.

َح ُّقق ًا بشأن مدى التقيد بمعايير القواعد الصحية للغذاء في ال َّثلاَّ جات (البرادات).
الشكل ُ .2.4.3يجري مفتشو السفينة ،مع ضابط ،ت َ

© ILO/Crozet M.
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للح ْيض
الدليل   .5.3إدارة القواعد الصحية َ
للح ْيض في
لماذا تحظى إدارة القواعد الصحية َ
العمل باألهمية؟

تمثل النساء حوالي نصف سوق العمل العالمية ،وتشكل الالتي
المحيض ( 49-12سنة) جزء ًا كبير ًا ومتنامي ًا من النساء
في سن َ
والح ْيض هو عملية فيزيولوجية
العامالت في جميع أنحاء العالم.
َ
(وظيفية) طبيعية وعالمة رئيسية للصحة اإلنجابية؛ ولكن في
بعض الثقافات ،ال ي��زال ُين َظر إليه على أنه مخجل ويحمل
وصمة كبيرة.
وقد يكون ذلك على وجه الخصوص مشكلة في العمل ،وغالب ًا ما
تواجه النساء تحديات كثيرة عندما يتعلق األمر بإدارة حيضهن خالل
ساعات العمل .على سبيل المثال:
 مرافق المرحاض غير كافية و/أو ال تحقق القواعد
الصحية.
 انعدام الخصوصية في المرحاض ومرافق الغسل.

الرفائد (ال ُف َوط) الصحية
 عدم وجود مرافق للتخلص من َّ
الح ْيض.
أو المالبس أثناء َ
للح ْيض عند الذهاب
 نقص فرص إدارة القواعد الصحية َ
إلى العمل ،أو العمل بعيد ًا عن مرافق المرحاض.
 عدم الحصول على الوسائل الصحية المناسبة.

الح ْيض على نحو
 ازدياد خطر العدوى بسبب عدم إدارة َ
مناسب.

للح ْيض
 صعوبة مناقشة قضايا إدارة القواعد الصحية َ
مع أصحاب العمل الذكور ،كالحاجة إلى وقت إضافي
للوصول إلى مرافق المرحاض.

 قد يكون للقيود الثقافية (كعدم قدرة النساء الحائضات
على مغادرة المنزل) أثر على القدرة على االنخراط في
األنشطة المرتبطة بالعمل.

رغم التحديات القائمة الكثيرة ،ثمة مراحل يمكن اتخاذها في مكان
للح ْيض .تشير اإلدارة المالئمة
العمل لتعزيز إدارة القواعد الصحية َ
للح ْيض إلى الوسائل والخدمات والمعلومات
للقواعد الصحية َ
المحيض للتعامل بأمان وبفعالية
سن
في
والنساء
الضرورية للفتيات
َ
مع حيضهن بدون خجل أو حرج .من األهمية بمكان مالحظة أن
للح ْيض هي حق ًا قضية متقاطعة بما يتعلق
إدارة القواعد الصحية َ
بالمياه واإلصحاح والقواعد الصحية تتجاوز نطاق توفير مرافق
القواعد الصحية ،وتَشمل الحصول على المياه اآلمنة وتوفير مرافق
اإلصحاح .تتضمن االعتبارات الرئيسية إلدارة القواعد الصحية
للح ْيض في مكان العمل:
َ

المراحيض
َ و ْفر مرافق المرحاض المنفصلة التي يمكن الوصول
إليها من ِق َبل كافة النساء ،آخذ ًا بالحسبان العامالت
الم َع َّوقات.
ُ
 اِضم ْن أن المراحيض تقع في مكان آمن وتراعي
الخصوصية ،بما في ذلك وجود أقفال في القسم الداخلي
من أبواب المراحيض.
 اِضم ْن أن إضاءة المراحيض مناسبة من أجل تغيير
الح ْيض.
مستلزمات َ

المستخدَ مة؛
َ و ْفر مرافق للتخلص من مستلزمات َ
الح ْيض ُ
كسلة النفايات مع غطاء توضع داخل حجرة المرحاض -
أو محرقة مرفقة .في حالة توفر سلة للنفايات ،ثمة حاجة
إلى نظام قائم لتفريغ سلة النفايات وضمان التخلص من
الوسائل مع مراعاة القواعد الصحية.

مرافق االغتسال

َ و ْفر مرافق لالغتسال يمكن لكافة العمال الوصول إليها.
 اِضم ْن أن هذه المرافق تراعي الخصوصية بحيث
تتمكن النساء من غسل أيديهن وأجسامهن ومستلزمات
الح ْيض.
َ

107

المياه واإلصحاح والقواعد الصحية في العمل :دليل للتدريب الذاتي

تنظيم مكان العمل

للح ْيض.
الشكل  .1.5.3إدارة القواعد الصحية َ

الح ْيض.
َو ْفر في العمل مستلزمات َ

  َن ِّظ ْم جلسات إلذكاء الوعي بشأن إدارة القواعد الصحية
للح ْيض موجهة للفتيات والنساء من ِق َبل العاملين
َ
الصحيين.

تحتوي على مادة ُم َطهِّ َرة مضادة
لألحياء الدقيقة (الميكروبات)
التخلص
الرفائد (الف َُوط) الصحية
من َّ

  َد ِع الرجال يشاركون في إِذكاء الوعي ،السيما المدراء
والمشرفين الذكور لزيادة إدراكهم إلدارة القواعد
للح ْيض ،كزيادة الوقت من أجل استخدام
الصحية َ
المرافق الصحية.
 عَززْ بيئة داعمة حيث يمكن للفتيات والنساء إدارة
الح ْيض بدون حرج أو وصمة.
َ

نقطة للنشر:
تمثل النساء العامالت حوالي نصف القوى العاملة
العالمية .إن ضمان اإلدارة المالئمة للقواعد الصحية
للح ْيض في مكان العمل ال تعزز صحة ورفاه الفتيات
َ
والنساء فحسب ،لكن تسهم أيض ًا في رفع معنوياتهن
وإنتاجيتهن ،باإلضافة إلى الحد من الوصمة الضارة
بالح ْيض لكافة العامالت.
المرتبطة َ
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دليل عمل للحكومات :القواعد الصحية
َ خ ِّص ِ
ص التمويل/الميزانيات إلتاحة تعزيز القواعد
الصحية في مكان العمل ولضمان المرافق المناسبة
وصيانتها.

يجب أن يبدأ تعزيز القواعد الصحية في مكان العمل والحفاظ
عليها بسياسات وقوانين ف ّعالة .ترمي نقاط الت ََّح ُّقق التالية إلى إبالغ
الحكومات بمسؤولياتها وواجباتها إلدراج المسائل المرتبطة
بالقواعد الصحية في مكان العمل في اإلطار القائم للسالمة والصحة
المهنيتين وتطوير حمالت جديدة.

تذكير :تعاريف

نقطة التَّح ُّقق حُ .1.3.ادمجِ االعتبارات المتعلقة
بالقواعد الصحية لمكان العمل في سياسات
و ُن ُظم وبرامج السالمة والصحة المهنيتين

السياسة الوطنية .تشير إلى السياسة الوطنية بشأن
السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل التي ُو ِضعت
وفق ًا لمبادئ المادة  4من اتفاقية السالمة والصحة
المهنيتين( 1981 ،رقم )155؛

لماذا؟

 النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين أو النظام
الوطني .يشير إلى البنية التحتية التي توفر اإلطار
الرئيسي لتنفيذ السياسة الوطنية والبرامج الوطنية بشأن
السالمة والصحة المهنيتين؛

إن القواعد الصحية هي عامل رئيسي ال لتحسين صحة العمال
فحسب ،لكن أيض ًا العائالت والمجتمعات .ت ِ
ُظهر ال َب ِّينَة أن ازدياد
ممارسة غسل اليدين مرتبط مباشرة بانخفاض معدالت انتقال
المرض .تستطيع الحكومات أن تحدث أث��ر ًا ملموس ًا باتجاه
أماكن العمل الصحية والمجتمعات الصحية بواسطة تعزيز تغيير
السلوك المتعلق بالقواعد الصحية الشخصية من خالل المعلومات
والتثقيف.

كيف؟

َ ض ْع سياسات وبرامج وأنظمة وحمالت خاصة بالقواعد
الصحيةُ .ا ِ
دمج الرسائل بشأن أهمية ثقافة الوقاية المتعلقة
بالسالمة والصحة التي يمتد نطاقها إلى ما هو أبعد من
مكان العمل ،أي المنزل والمجتمع .من الممكن أن
يتضمن ذلك مبادرات بشأن:
 تعزيز غسل اليدين في العمل.
للح ْيض.
 إذكاء الوعي بشأن إدارة القواعد الصحية َ
 االستحمام بالدُّ وش في مكان العمل (بما في ذلك
تصاميم تسهل الوصول إليها) وغسل المالبس للحد
من نقل التعرضات إلى المنزل وأثرها على العائالت،
السيما األطفال الصغار.
 القواعد الصحية للغذاء في مكان العمل.
َ ض ْع أهداف ًا وغايات ومؤشرات للتقدم بشأن القواعد
الصحية في العمل.

 البرنامج الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين
أو البرنامج الوطني .يشير إلى أي برنامج وطني
يتضمن أهداف ًا يتعين تحقيقها في إطار زمني محدد
سلف ًا ،وأولويات ووسائل لصياغة اإلجراءات لتحسين
السالمة والصحة المهنيتين ،ووسائل لتقييم التقدم.
المصدر :اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،
( 2006رقم .)187

وم ِّكنْها من
نقطة الت ََّح ُّقق حَ .2.3.ض ِع القوانين َ
أجل القواعد الصحية في العمل

لماذا؟

يقع على عاتق الحكومات مسؤولية وضع القوانين بشأن المسائل
المرتبطة بالقواعد الصحية في مكان العمل ،بما في ذلك توفير
أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) ،وأماكن االستحمام باألَ ْدواش ،ومرافق
َ
غسل المالبس ،واالعتبارات ذات الصلة بإدارة القواعد الصحية
للح ْيض ،والقواعد الصحية للغذاء .إن هذه القوانين ضرورية
َ
ألصحاب العمل والعمال على السواء لفهم حقوقهم وواجباتهم.
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كيف؟

َ ض ِع القوانين المتعلقة بالقواعد الصحية في مكان العمل
وحـدِّ ْثها دوري ًا ،بما في ذلك:
َ
متطلبات غسل اليدين في قطاعات عمل مختلفة.
عدد ونوع أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) وصيانتها.
َ
 عدد ونوع مرافق االغتسال وصيانتها ،مع األخذ بعين
االعتبار العمال الذكور والعامالت ،حسب الحاجة
باالستناد إلى قطاع العمل أو نشاطه.
للح ْيض.
 االعتبارات بشأن إدارة القواعد الصحية َ
 عدد ونوع والتصميم الخاص بمرافق االغتسال في
حاالت الطوارئ ،حسب الحاجة استناد ًا إلى قطاع
العمل أو نشاطه.
 متطلبات القواعد الصحية للغذاء ،بما في ذلك
الترخيص للعاملين في إعداد الطعام وتقديمه.
 متطلبات غسل المالبس في مكان العمل ،السيما
الم َل َّوثة بالمواد الخطرة ،مثالً:
ُ
 مبيدات اآلفات والمواد الكيميائية الزراعية
األخرى
والم ْف َرغات السائلة
 نفايات الحيوانات ،كالروث ُ
(الم ِحلاَّ ت) السامة
والمذيبات ُ
 ال ِّطالءات ُ
 النفايات الطبية ،ونفايات المخاطر البيولوجية
(الحيوية)
الم َل َّوثة
والمواد
(األسبستوس)
الصخري
 الحرير
ُ
بالحرير الصخري (األسبستوس)

ِ
وراقب المياه
نقطة الت ََّح ُّقق ح .3.3.اِعتمدْ
الحتياجات االغتسال والتخلص من المياه
ِ
العاد َمة

لماذا؟

يجب أن تكون مياه االغتسال في مكان العمل صالحة للشرب
ِ
العاد َمة
بحيث أن ال تشكل خطر ًا صحي ًا .يجب أيض ًا جمع المياه
و ُمعا َلجتها بطريقة صحية .ينبغي للسلطة المختصة أن تعتمد
وتراقب سلطة المياه وأقسام األعمال العامة بما يتعلق بتوفير المياه
ِ
العاد َمة لمكان العمل
الصالحة للشرب ،باإلضافة إلى جمع المياه
ومعالجتها.

كيف؟

َظم جلسات تشاور مع السلطات اإلقليمية والمحلية
 ن ْ
للمياه وأقسام األعمال العامة لضمان إجراءات توفير
ِ
العاد َمة.
المياه الصالحة للشرب ومعالجة المياه
ِ
 اِ
ِ
العاد َمة
ضمن الموارد الكافية للمعالجة المالئمة للمياه
للحد من أخطار التلوث البيئي.

َ و ِ
فر التدريب حسب الحاجة بشأن األخطار المرتبطة
بالقواعد الصحية.

ِ
 راق ِ
ب الخدمات المتعلقة بالقواعد الصحية لضمان
ِ
االتِّساق في توفير المياه الصالحة للشرب ومعالجة المياه
ِ
العاد َمة.

نقطة الت ََّح ُّقق حَ .4.3.فت ِّْش على توفر القواعد
الصحية في العمل

لماذا؟

يعتبر تشييد مرافق االغتسال التي يمكن الوصول إليها الخطوة
األولى لتعزيز القواعد الصحية في مكان العمل .مع ذلك ،يجب
أيض ًا وجود نظا ٍم قائ ٍم لضمان توفر المرافق وأنها تُستخدَ م على نحو
مالئم.

كيف؟

َ و ِ
فر التدريب إلدارات تفتيش العمل بشأن القضايا
األساسية للقواعد الصحية في مكان العمل .يمكن أن
تتضمن المواضيع:
 طرائق إدارة القواعد الصحية الشخصية في مكان
العمل.
ِ
(المغاسل) ومرافق
 أنواع وعدد أحواض الغسل
َ
االغتسال ومواقع االغتسال في حاالت الطوارئ،
بما في ذلك المرافق التي يمكن الوصول إليها
واالعتبارات المتعلقة بنوع الجنس.
 طرائق لغسل المالبس في مكان العمل استناد ًا إلى
االحتياجات الخاصة بحسب القطاع.
للح ْيض.
 االعتبارات بشأن إدارة القواعد الصحية َ
 ممارسات القواعد الصحية للغذاء.

ع ِ
َزز الوقاية من أجل القضايا المرتبطة بالقواعد الصحية عبر:
 توفير العون التقني للشركاء االجتماعيين بشأن توفير
مرافق االغتسال واستخدامها.
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المخ َّطط لها إلبالغ الشركاء
 القيام بالزيارات التثقيفية ُ
االجتماعيين بواجباتهم بشأن إدارة القواعد الصحية
في مكان العمل.
 تقييم الخطط مع أصحاب العمل من أجل تصميم
مرافق االغتسال وتطويرها.
 تعزيز حمالت إذكاء الوعي بشأن القواعد الصحية
الم َح َّسنَة ،كغسل اليدين في مكان العمل وإدارة
ُ
للح ْيض.
القواعد الصحية َ
  ُق ْم بإنفاذ القوانين المتعلقة بالقواعد الصحية في العمل
ِ
ستخدم ًا العقوبات حسب الحاجة لتعزيز حماية العمال
ُم
من األخطار المرتبطة بالقواعد الصحية .يتضمن ذلك:
 توفير العدد والنوع والمعايير المناسبة ألحواض
الغسل (الم ِ
غاسل) ،ومرافق االغتسال ،ومواقع
َ
االغتسال في ح��االت ال��ط��وارئ ،ومرافق غسل
المالبس ،بما في ذلك المرافق التي يمكن الوصول
إليها حسب الحاجة استناد ًا إلى قطاع العمل أو
نشاطه.
صيانة تلك المرافق.
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الوحدة  :3القواعد الصحية
قائمة ال َّت َح ُّقق للحكومات

ح1.3.

هل ُأ ِ
درجت االعتبارات املتعلقة بالقواعد الصحية ملكان العمل يف سياسات و ُن ُظم وبرامج السالمة
ِ
والصحة املهنيتني؟ (بام يف ذلك االعتبارات املتعلقة بأحواض الغسل (ا َملغاسل) ،واألَ ْدواش ،وإدارة
للح ْيض ،والقواعد الصحية للغذاء ،ومرافق االغتسال يف حاالت الطوارئ،
القواعد الصحية َ
وخدمات غسل املالبس؟)
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات

ح2.3.

ح3.3.

ح4.3.
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نعم
ال

أولوية

هل ُو ِضعت القوانني وتم متكينها من أجل األحكام املتعلقة بالقواعد الصحية يف مكان العمل (بام يف
ِ
للح ْيض،
ذلك قوانني من أجل أحواض الغسل ( َمغاسل) ،واالستحامم باألَ ْدواش ،وإدارة القواعد َ
والقواعد الصحية للغذاء ،ومرافق االغتسال يف حاالت الطوارئ ،وخدمات غسل املالبس؟)

ال

هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات

أولوية

نعم

هل تم اعتامد خدمات توفري املياه الصاحلة للرشب والتخلص من املياه ِ
العاد َمة؟ هل يوجد نظام قائم
ملراقبة هذه اخلدمات؟

ال

هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات

أولوية

نعم

نعم

هل يوجد نظام قائم لتدريب إدارات تفتيش العمل بشأن األخطار املرتبطة بالقواعد الصحية،
ولضامن إجراء التفتيش منهجي ًا؟

ال

هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات

أولوية

الوحدة  :3دليل تدريبي ـ القواعد الصحية
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دليل عمل ألصحاب العمل :القواعد الصحية
إن أصحاب العمل في وضع فريد لتنفيذ القوانين التي تضعها
السلطة المختصة بغية الحفاظ على أماكن عملهم بحالة صحية.
يعني مكان العمل الصحي بيئة أكثر أمان ًا ال للعمال فحسب ،لكن
أيض ًا لكافة األشخاص في موقع العمل .على هذا النحو ،ال ينبغي
أن ُين َظر إلى نقاط الت ََّح ُّقق التالية على أنها واجبات ،بل بوصفها
مجاالت عمل إيجابية يمكن أن تساعد على تعزيز الصحة الجماعية
لمكان العمل.

نقطة الت ََّح ُّقق أَ .1.3.و ِ
فر المرافق الضرورية
للقواعد الصحية لليدين وفق ًا للقوانين الوطنية

المبادئ التوجيهية العملية المتعلقة بأحواض الغسل
(الم ِ
غاسل)
َ

فر عدد ًا كافي ًا .ينبغي أن يكون عدد أحواض الغسل
  َو ْ
ِ
ً
ً
(المغاسل) كافيا استنادا إلى مكان العمل وعدد
َ
العمال .إن انتظار العمال كي يغسلوا أيديهم قد يجعلهم
َذكر أن عدد أحواض الغسل
يحجمون عن غسل اليدين .ت ْ
(الم ِ
غاسل) الالزمة قد يختلف من قطاع عمل آلخر ( ُانظرِ
َ
الجدول المقابل في «مدخل» هذا الكتاب).

إرشاد للصناعات البحرية:

لماذا؟

تعتبر القواعد المالئمة الصحية لليدين سبي ً
ال فعاالً للوقاية من انتشار
المرض في مكان العمل؛ والخطوة األولى هنا لضمان مشاركة
العمال في ممارسات القواعد الصحية الشخصية هي لتوفير مرافق
غسل اليدين وفق ًا للقوانين المقررة؛ فقد يحد ذلك من خطر إصابة
العامل بالمرض ،وبالتالي تعزيز إنتاجية العامل.

كيف؟
 عُدْ إلى القوانين الوطنية (إن وجدت) المتعلقة بأحواض
الغسل (الم ِ
غاسل) حيث أنها قد تختلف من بلد آلخر.
َ
يرد أدناه المبادئ التوجيهية العملية.

َ ض ْع خطة وتصميم ًا لتوفير مرافق غسل اليدين في وقت
مبكر إذا كان ذلك ممكن ًا.
 اِ
ِ
ستعرض الخطط مع السلطة المحلية المختصة قبل
َ
بلدك.
التشييد لضمان أن الخطة تفي بالقوانين في

  َط ِ
ور التواصل الشفاف مع السلطات المحلية المعنية
بالمياه من أجل توفير المياه الصالحة للشرب التي
ِ
العاد َمة،
تُستخدَ م لالغتسال ومن أجل التخلص من المياه
ْ
وحافظ على هذا التواصل.
 عُدْ إلى توصيات منظمة العمل الدولية بشأن أحواض
الغسل (الم ِ
غاسل) استناد ًا إلى قطاع العمل ( ُا ِ
نظر الجدول
َ
المقابل في «مدخل» هذا الكتاب).

على األقل حوض غسل ِ
(مغ َْسلة) واحد ،يقع بمكان
مالئم ،لكل ستة أشخاص أو أقل ال تُتاح لهم مرافق
شخصية لذلك.
المصدر :اتفاقية العمل البحري ،2006 ،الباب الثالث.

 اِ
ضمن إمكانية الوصولَ .و ْفر تصاميم يمكن الوصول
ْ
ِ
الم َع َّوقين واألشخاص غير
إليها من ق َبل األشخاص ُ
القادرين على استخدام التصاميم المعيارية.
فر مياه ًا جارية صالحة للشرب .ينبغي أن ال تشكل
  َو ْ
المستخدَ مة لغسل اليدين خطر ًا صحي ًا على
المياه ُ
العمال .في حالة عدم توفر المياه الصالحة للشرب لغسل
اليدين ،وتُستخدَ م مياه غير صالحة للشرب ،فإنه ينبغي
وضع شارات واضحة ُمم َّيزة بحيث أن ال يحصل التباس
بنيها وبين المياه المناسبة للشرب .ينبغي دوم ًا أن تكون
المياه من مصدر ٍ
جار ،كما ال ينبغي أن تكون راكدة.
وينبغي توفير مياه جارية باردة وساخنة ،عند الضرورة،
استناد ًا إلى المبادئ التوجيهية الخاصة بالقطاعُ ( .ا ِ
نظر
الجدول المقابل في «مدخل» هذا الكتاب).

إرشاد للمنشآت الثابتة في عرض البحر:
«على األقل حوض غسل ِ
(مغ َْس َلة) واحد بمياه جارية
ساخنة وباردة لكل ستة أشخاص».
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المصدر Construction of fixed offshore installations in the petro� :
leum industry: an ILO Code of practice. Geneva: ILO, 1981

  َو ِ
فر اإلضاءة .من أجل الراحة والسالمة ،ينبغي توفير
اإلضاءة الطبيعية أو االصطناعية.

  َو ِ
فر الصابون أو بدائل عنه .ينبغي توفير الصابون
عتمدة األخرى بجودة كافية،
الم َ
أو عوامل التنظيف ُ
توفر عوامل
وال ينبغي أن يكون مهيج ًا للجسم .ال
ْ
المعتمدَ ة من ِق َبل السلطة المختصة ألنها قد
التنظيف غير ُ
تسبب ضرر ًا.

فر زمن ًا كافي ًا لغسل اليدين .رغم أن غسل اليدين
  َو ْ
ال يستغرق وقت ًا طويالً ،فإنه ينبغي أن يشعر العمال
بالحرية أثناء غسل أيديهم بشكل مريح ،وأن ال يشعروا
باالنضغاط بسبب أن ثمة وقت ضائع من العمل ناشئ
عن غسل اليدين.

 زَو ْد بالتعليمات .ضع شارات بشأن سلوك غسل اليدين
على نحو مالئم في موقع غسل اليدين ،كالمواد التي
انتجتها منظمة الصحية العالمية ( )WHOالواردة في
الدليل .1.1

 اِ
(المغاسل) ال تُستَخدَ م ألي
ْ
ضمن أن مرافق الغسل َ
غرض آخر .ال ينبغي أن تُستخدَ م أح��واض الغسل
(الم ِ
غاسل) لتنظيف أشياء أخرى بسبب احتمال التلوث.
َ
ينبغي الحفاظ على أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) نظيفة،
َ
كما ينبغي أن تكون جاهزة لالستخدام من ِق َبل العمال.

فر مرافق تجفيف مالئمة .إن اليدين الرطبتين زَ لِ َقتان
  َو ْ
ويمكن أن تسببا حوادث غير مقصودة .ينبغي توفير
المناشف فردية االستخدام (ورق أو مادة أخرى) ،أو
الم َج ِّففات الهوائية.
ُ

 اِ
ِ
ضمن المكان المالئم .ينبغي أن تُتاح أحواض الغسل
(الم ِ
غاسل) إلى كافة العمال ،في كافة األوقات ،وفي
َ
كل مكان عمل .ينبغي أن تكون قريبة جد ًا من مرافق
المرحاض ،باإلضافة إلى أماكن أخرى حيث يمكن أن
تحدث التعرضات الخطرة ( ُا ِ
نظر الجدول المقابل في
«مدخل» هذا الكتاب).

غسل اليدين في العمليات التي تتطلب مالمسة
الحيوانات:

ينبغي توفير أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) باإلضافة إلى
َ
األماكن األخرى القريبة من مرافق المرحاض ،في حالة
أن التعرض قد يسبب خطر ًا صحي ًا على العمال؛ كمثال
على ذلك؛ أماكن تواجد الحيوانات أو األماكن التي
يتطلب العمل فيها مالمسة الحيوانات.
ينبغي لصاحب العمل أن يشجع على غسل اليدين
الم ْم ِر َضة
المنتظم كتدبير فعال ضد العديد من العوامل ُ
التي تسهم بانتقال األمراض حيوانية المصدر.
الم َط ِّه َرة
ينبغي توفير الماء والصابون والمواد ُ
والمناشف فردية االستخدام في األماكن التي تُعزَ ل
فيها الحيوانات المصابة بالعدوى أو ُيشتَبه بإصابتها
بها.
المصدرSource: Safety and health in agriculture: an ILO code of :
 .practice. Geneva: ILO, 2010أصدر المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق
الترجمة العربية لهذه المدونة بعنوان السالمة والصحة في الزراعة ،2014 ،وهي متاحة على
موقع المعهد.
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ِ
 اِ
ِ
العاد َمة .قد تحمل
ضمن الوسائل الكافية إلزالة المياه
المياه الناتجة عن غَسل اليدين المتسختين معها جراثيم
أو مواد خطرة أخرى .ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا
ِ
العاد َمة إلى مواقع التخلص المالئم،
وسائل إلزالة المياه
أو المعالجة.

القواعد الصحية لليدين في قطاع الرعاية
الصحية:

إن القواعد الصحية لليدين في مواقع الرعاية الصحية بالغة
األهمية بسبب التعرض للسوائل البيولوجية (الحيوية)
البشرية ،كالدم .قد يحمل الدم أنواع ًا مختلفة عديدة
من الجراثيم التي يمكن أن تؤدي إلى المرض .لمزيد
نظر ILO/WHO HealthWISE Action
من المعلوماتُ ،ا ْ

Manual. ILO: Geneva, 2014

المصدرSafety and health in agriculture: an ILO code of practice. :

 .Geneva: ILO, 2010أصدر المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية
بدمشق الترجمة العربية لهذه المدونة بعنوان السالمة والصحة في
الزراعة ،2014 ،وهي متاحة على موقع المعهد.
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نقطة الت ََّح ُّقق أَ .2.3.و ْفر مرافق االغتسال وفق ًا
للقوانين الوطنية

لماذا؟

باإلضافة إلى اليدين ،يمكن للوجه وألجزاء الجسم األخرى أن
تتعرض لملوثات مكان العمل .ينبغي ألصحاب العمل أن يوفروا
مرافق االغتسال عندما يتطلب ذلك نشاط العمل أو قطاعه ،وذلك
لحماية صحة العمال .يساعد توفير مرافق االغتسال على حماية
صحة العمال ،باإلضافة إلى صحة اآلخرين وما حول مكان العمل.

كيف؟
 عُدْ إلى القوانين الوطنية المتعلقة بمرافق االغتسال ألنها
قد تختلف من بلد آلخر .ترد في القسم أدناه المبادئ
التوجيهية العملية.
َ ض ْع خطة وتصميم ًا لتوفير مرافق االغتسال في وقت
مبكر إذا كان ذلك ممكن ًا .اِضم ْن أن تلك المرافق تحتوي
على تصاميم يسهل الوصول إليها.
 اِ
ِ
ستعرض الخطط مع السلطة المحلية المختصة قبل
َ
بلدك.
التشييد لضمان أن الخطة تفي بالقوانين في

  َط ِّو ْر تواص ً
ال شفاف ًا مع السلطات المحلية المعنية بالمياه
أو المعنيين من القطاع الخاص لتوفير المياه الصالحة
للشرب الستخدامها في االغتسال وللتخلص من المياه
ِ
العاد َمة.
 عُدْ إلى صكوك منظمة العمل الدولية للحصول على
التوصيات بشأن مرافق االغتسال استناد ًا إلى قطاع العمل
في «مدخل» هذا الكتاب.

المبادئ التوجيهية بشأن مرافق االغتسال
  َو ِ
فر العدد والنوع المناسبين ،بما في ذلك المرافق
التي يمكن الوصول إليها .ينبغي أن يكون عدد مرافق
االغتسال كافي ًا استناد ًا إلى مكان العمل وعدد العمال .إن
االنتظار من ِق َبل العمال ليس مزعج ًا لهم فحسب ،لكن
قد يكون أيض ًا خطير ًا

3

بسبب التأخر بإزالة المواد الخطرة أثناء االغتسال .ينبغي
لنوع المرفق أن يتيح للعمال الوفاء بمعايير القواعد
الصحية الشخصية بما يتفق مع التحكم المناسب
بالتعرض والحاجة إلى تفادي انتشار المواد الكيميائية
الخطرة على الصحةُ .ا ِ
نظر الوحدة  1من أجل اإلرشاد
استناد ًا إلى قطاع العمل.

 اِ
ِ
ضمن الخصوصية .يجب أن توفر مرافق االغتسال
الخصوصية المناسبة ،كما ينبغي لذلك أن تكون منفصلة
للرجال والنساء .وتعتبر مناطق االغتسال المنفصلة
أساسية لتعزيز االحترام والكرامة في العمل.
الم َل َّوثة
فر مياه ًا جارية صالحة للشرب .تستطيع المياه ُ
  َو ْ
أن تسبب عدوى َ
(خ َمج ًا) لألشخاص أثناء االستحمام
بالدُّ وش عبر الدخول إلى العينين والفم .ينبغي أن تكون
جودة مياه االغتسال كجودة مياه الشرب .ينبغي توفير
المياه الجارية الدافئة والباردة لضمان راحة العمال
وسالمتهم وللتنظيف األكثر كفاءة للجسم.

  َو ِ
فر الصابون .ينبغي توفير الصابون أو عوامل التنظيف
عتمدة األخرى بجودة كافية ،وال ينبغي أن تسبب تهيج
الم َ
ُ
ُ
العوامل غير
الجسم .ينبغي أن تُمنَع في مرافق االغتسال
(الم ِحلاَّ ت) السامة.
كالمذيبات ُ
عتمدة لالستخدامُ ،
الم َ
ُ
فر مرافق التجفيف المناسبة .ينبغي أن يكون لكل عامل
  َو ْ
منشفته الخاصة به لالستخدام الشخصي للتجفيف بعد
االستحمام بالدَّ وش أو االغتسال .ال ينبغي للعمال أن
ُغسل بفترات منتظمة.
يتشاركوا بالمناشف ،كما ينبغي أن ت َ

 اِ
ِ
ضمن الموقع المناسب .ينبغي أن تكون مرافق
االغتسال متاحة بسهولة لكل شخص في مكان العمل،
ولكن أيض ًا ال ينبغي أن تقع في مكان يجعلها عرضة
للتلوث بملوثات مكان العمل.
 اِ
ِ
ضمن اإلضاءة .ينبغي توفير اإلضاءة الطبيعية و/أو
االصطناعية من أجل الراحة والسالمة.

ِ
منح وقت ًا كافي ًا لالغتسال .إن الطلب من العمال اإلسراع
 ا ْ
أثناء االستحمام بالدُّ وش قد يجعل العمال يشعرون
أنه ليس لديهم الوقت الكافي لالستحمام بالدُّ وش أو
لالستحمام بالدُّ ّ
وش على نحو مناسب ،وبالتالي يزداد
خطر المشاكل المتعلقة بالقواعد الصحية.
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 اِ
ضمن أن مرافق االغتسال ال تُستخدَ م ألي غرض
ْ
ِ
منع غسل مواد مكان العمل في مناطق االستحمام
آخر .ا ْ
صممة خصيص ًا الغتسال
الم َّ
بالدُّ وش واالغتسال ُ
األشخاص.
ِ
 اِ
ِ
العاد َمة .ينبغي
ضمن الوسائل المناسبة إلزالة المياه
للمياه الناتجة عن مرافق االغتسال أن تُزال بأمان من
المكان بحيث أن ال تلوث مصادر المياه الصالحة
للشرب أو البيئة.

نقطة الت ََّح ُّقق أَ .3.3.و ْفر مواقع لالغتسال في
حاالت الطوارئ وفق ًا للقوانين الوطنية

لماذا؟

قد تحدث حاالت الطوارئ على نحو غير متوقع في مكان العمل.
عندما يتعلق األمر بالحوادث ،كتناثر المواد الكيميائية ،فإن الوقت
هو كل شيء .توفر مرافق االغتسال في حاالت الطوارئ إزالة
للتلوث فور ًا ،مما يحد على نحو محتمل من أخطار اآلثار الصحية
الضارة الناجمة عن االنسكابات.

كيف؟

 اِ
ِ
ضمن العدد والنوع المناسبين .تعتمد الحاجة إلى
مواقع االغتسال في حاالت الطوارئ على المواد
الكيميائية ومهام العمل .إن اختيار الحماية؛ سواء
أكانت ُدوش ًا لحاالت الطوارئ ،أو موقع ًا لغسل الوجه
أو العينين ،أو كليهما ،فإنه ينبغي أن يتالءم مع المخاطر.
كما ينبغي أيض ًا أن يكون عدد مواقع االغتسال ونوعها
وفق ًا للقوانين الوطنية.
 اِ
ضمن أنها في موقع استراتيجي .يمكن أن يحدث
ْ
الضرر على الجسم أو الوجه أو العينين بسرعة كبيرة.
َأ ِق ِم األَ ْدواش لحاالت الطوارئ في مكان ُيمكِّن من إزالة
التلوث على الفور في حاالت الطوارئ.

 اِ
ِ
ضمن المياه الجارية الصالحة للشرب .ينبغي للمياه
المستخدَ مة في األَ ْدواش لحاالت الطوارئ أن تكون
ُ
بجودة مياه الشرب اآلمنة .يمكن استخدام أنواع أخرى
من السوائل ،كالمحاليل الملحية في بعض الحاالت؛
ينبغي الرجوع إلى القوانين الوطنية.

المخطط التسلسلي الهرمي إلجراءات التحكم
  ُق ْم بإجراء تقييم للخطر في مكان العمل لتحديد أين
يمكن أن تقع الحوادث ،وباألخص التناثرات الكيميائية.
َ ص ِّم ْم خطط ًا لمواقع االغتسال في حاالت الطوارئ
استناد ًا إلى تقييم الخطر في مكان العمل ووفق ًا للقوانين
الوطنية .ترد أدناه بعض المبادئ التوجيهية العملية.
َح ُّققات منتظمة لمواقع االغتسال في حاالت
  ُق ْم بإجراء ت َ
الطوارئ للتأكد من أنها تعمل على نحو مالئم.
َ ض ْع تعليمات واضحة بشأن كيفية استخدام مواقع
االغتسال في حاالت الطوارئ.
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تعتبر إج��راءات التحكم الهندسية ومعدات الوقاية
الشخصية التي تقلل إلى أدنى حد ممكن تعرض الجسم
الس ُبل للحماية
والعينين للمواد الكيميائية الضارة أفضل ُّ
من اإلصابات .ومع ذلك ،إن إجراءات التحكم الهندسية
والوسائل الشخصية لحماية العينين ليست دوم ًا كافية.
يمكن للحوادث وحاالت الطوارئ أن تقع ،وهي مفاجئة
غير متوقعة؛ وبالتالي ،يجب أن تكون معدات االغتسال
في حاالت الطوارئ متوفرة في أماكن العمل حيثما يوجد
خطر التعرض للمواد الكيميائية الخطرة.

الوحدة  :3دليل تدريبي ـ القواعد الصحية
نقطة التَّح ُّقق أ .4.3.اِ
ِ
ضمن التدابير المناسبة
َ
المتعلقة بالقواعد الصحية بشأن مالبس العمل
ومعدات الوقاية الشخصية

الم َل َّوثة:
غسل معدات الوقاية الشخصية ُ
أثناء غسل معدات الوقاية الشخصية ،ينبغي ألصحاب
العمل أن يأخذوا بعين االعتبار إمكانية التلوث البيئي
بسبب غسل معدات الوقاية الشخصية.
ينبغي اتباع بروتوكوالت مناسبة عند غسل المالبس
التي يحتمل أن تكون ُم َل َّوثة لضمان أن المالبس
المستخدَ مة في موقع العمل غير ُم َل َّوثة.
األخرى ُ
المستخدَ مة لغسل المالبس
ينبغي إدارة تدفقات المياه ُ
الم َل َّوثة لتفادي تلوث مصادر المياه.
ُ
الم َل َّوثة في مياه مكشوفة.
المالبس
ل
ْس
غ
ت
أن
ينبغي
ال
ُ
ُ َ

لماذا؟

يمكن للمواد الخطرة ،حتى بكميات قليلة ،المتوضعة على مالبس
العمل ومعدات الوقاية الشخصية أن تكون خطيرة على صحة
اإلنسان .إن أصحاب العمل مسؤولون عن إدارة مالبس العمل
ومعدات الوقاية الشخصية ،حيث يشتمل ذلك على إدارتها المناسبة
بعد االستخدام ،سواء أكان ذلك غسلها أو التخلص منها.

كيف؟

المصدرSafety and health in agriculture: an ILO code of practice. :
 Geneva: ILO, 2010.أصدر المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية
بدمشق الترجمة العربية لهذه المدونة بعنوان السالمة والصحة في
الزراعة ،2014 ،وهي متاحة على موقع المعهد.

الم َصنِّعين من أجل
 عُدْ إلى القوانين الوطنية أو تعليمات ُ
تنظيف مالبس العمل ومعدات الوقاية الشخصية بعد
استخدامها ،أو التخلص منها.
َ ض ْع خطة وتصميم ًا إلدارة وتنظيف مالبس العمل أو
معدات الوقاية الشخصية في وقت مبكر ،واِ
ِ
ستعرض
الخطط مع السلطة المحلية المختصة.
َ و ْفر مرافق منفصلة لتغيير المالبس ومناطق لتخزين
المالبس الشخصية للقضاء على خطر التلوث .اِضم ْن أن
المرافق منفصلة للرجال والنساء.

ِ
الم َل َّوثة ومعدات
 امن ِع العمال من أخذ مالبس العمل ُ
الوقاية الشخصية إلى المنزل .وال ينبغي بأي ظرف أن
سمح للعمال بأخذ ما يتعلق بالعمل إلى المنزل لغسله
ُي َ
في المنزل.
الم َل َّوثة
َ و ْفر ما يلزم لغسل معدات الوقاية الشخصية ُ
وتنظيفها وتطهيرها (عند الضرورة) قبل إعادة استخدام
المالبس أو المعدات .ينبغي أن يتوفر ذلك بدون أي
تكلفة على العامل.
  َأبلغْ أقسام غسل المالبس باالحتياطات الالزمة للتعامل
الم َل َّوثة.
مع المالبس ُ

 عُدْ إلى صكوك منظمة العمل الدولية للحصول على
الم َل َّوثة
التوصيات بشأن معدات الوقاية الشخصية ُ
ومرافق تغيير المالبس في «مدخل» هذا الكتاب.

3

نقطة التَّح ُّقق أ .5.3.اِ
ِ
ضمن التدابير المناسبة
َ
المتعلقة بالقواعد الصحية للغذاء

لماذا؟

الم َل َّوث أن يسبب مرض ًا للعمال خالل دقائق،
يمكن أحيان ًا للطعام ُ
كما يمكن أن يؤدي إلى فاشيات من المرض على نطاق واسع التي
يمكن أن يتوسع نطاقها ليصل إلى المجتمع .ينبغي ألصحاب العمل
أن يقاربوا موضوع الطعام اآلمن كما يقاربون الجوانب األخرى
للسالمة والصحة المهنيتين ،كما ينبغي أن يتذكروا أن ذلك يمكن
أن يعزز إنتاجية العامل.

كيف؟

 ع ِ
َزز القواعد في مكان العمل استناد ًا إلى الوصايا الخمس
لغذاء أكثر أمان ًا ،و ُق ْم بإنفاذ تلك القواعد.
  ُق ْم بعرض الوصايا الخمس لغذاء أكثر أمان ًا في ملصق
جداري (بوستر) في أماكن إعداد الطعام ومرافق تقديمه.

 اِضمن أن أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) ومرافق الغسل
ْ
َ
األخرى ،عند الضرورة ،متوفرة وتُصان لضمان القواعد
الصحية المتعلقة باليدين والجسم بغية الحد من تلوث
الغذاء.
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َ و ِ
فر المرافق الصحية المتعلقة بخدمات الطعام عند
ِ
الضرورة .اضم ْن أن تكون متاحة لكافة العمال ،ولكن
أيض ًا ضمن مسافة آمنة بعيد ًا عن المواد أواألنشطة
الخطرة.

 عَززْ بيئة داعمة حيثما تستطيع الفتيات والنساء إدارة
الح ْيض دون حرج أو وصمة.
َ

نقطة الت ََّح ُّقق أَ .7.3.أدرجِ المعلومات بشأن
القواعد الصحية الشخصية في البرامج التدريبية
في مكان العمل

ِ
دربون بشأن
 اضم ْن أن القائمين بخدمات الطعام ُم َّ
القواعد الصحية للغذاء وسالمته.

نقطة التَّح ُّقق أ .6.3.اِ
ضمن توفر المستلزمات
ْ
َ
والمرافق والخدمات المناسبة إلدارة القواعد
للح ْيض
الصحية َ

لماذا؟

الح ْيض جزء ًا كبير ًا من القوى
تشكل الفتيات والنساء في سن َ
العاملة في جميع أنحاء العالم؛ ويعزز صحتهن ورفاههن ،كما
يرفع معنوياتهن ويزيد من إنتاجيتهن ضمان تلبية احتياجاتهن
بالح ْيض من خالل توفر مرافق المرحاض والغسل
الصحية المتعلقة َ
الح ْيض واالعتبارات المتعلقة بإذكاء
والتخلص من مستلزمات َ
الوعي.

كيف؟
ُ و ْفر إمكانية وصول كافة النساء إلى مرافق المرحاض
المنفصلة .تأكدْ أن للمراحيض قف ً
ال في الداخل لضمان
الخصوصية ،واإلضاءة المناسبة من أجل الراحة.
الح ْيض.
َ و ْفر وسائل صحية للتخلص من مستلزمات َ

َ و ْفر إمكانية الوصول إلى مرافق االغتسال المنفصلة ،بما
في ذلك أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) ومناطق ل َ
أل ْدواش/
َ
لالغتسال األخ��رى .اِ
ِ
ضمن الخصوصية بشأن غسل
الح ْيض و/أو تجفيفها.
مستلزمات َ
الح ْيض في مكان العمل.
َ و ْفر إمدادات مستلزمات َ

َظم جلسات إلذكاء الوعي بشأن إدارة القواعد الصحية
 ن ْ
ِ
للح ْيض للفتيات والنساء من ق َبل عاملين صحيين.
َ
  َد ِع الرجال يشاركون في إذكاء الوعي ،السيما المدراء
والمشرفين الذكور ،بغية زيادة إدراكهم بشأن احتياجات
الح ْيض في مكان العمل ،كمنح مزيد من الوقت
إدارة َ
الستخدام المرافق الصحية.
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لماذا؟
من المرجح أن يقل خطر إصابة العمال بالمرض ،وأن يحموا العمال
اآلخرين حولهم إذا ما ُأ ْب ِلغوا بشأن كيفية الحفاظ المناسب على
القواعد الصحية الشخصية.

كيف؟

درج تعزيز القواعد الصحية في البرامج التدريبية لمكان
  َأ ْ
العمل .تتضمن المواضيع .بالنسبة لكافة القطاعات:
 أهمية غسل اليدين المنتظم ،فض ً
ال عن أوقات غسل
اليدين بالغة األهمية.
 الحاجة لعادات القواعد الصحية الشخصية الجيدة
في المنزل والعمل على السواء.
 مكان أحواض الغسل (الم ِ
غاسل) ومرافق االغتسال
َ
ومرافق غسل المالبس.
 مكان مواقع االغتسال في ح��االت الطوارئ،
والتشغيل الصحيح لها.
 متطلبات سالمة الغذاء وقواعده الصحية ،السيما
للقائمين على التعامل مع الطعام وتقديمه.
للح ْيض.
أهمية إدارة القواعد الصحية َ
 زَ ِّو ْد بالتعليمات الخاصة بإدارة القواعد الصحية
الشخصية.
 استناد ًا إلى قطاع مكان العمل وظروفه؛ عُدْ إلى الجدول
المقابل في «مدخل» هذا الكتاب للحصول على
التعليمات الخاصة.

الوحدة  :3دليل تدريبي ـ القواعد الصحية
أهمية التدريب في مكان العمل بشأن االغتسال
في حاالت الطوارئ
يمكن أن تحدث في أي وقت حاالت الطوارئ الناجمة
ِ
بإمكانه شطف
عن التناثرات الكيميائية ،وإن العامل الذي
جسمه وعينيه بسرعة أكبر هو أكثر استجابة للمعالجة.
َذكر:
ت ْ
أن كل عامل بحاجة إل��ى تدريب واض��ح بشأن
االستخدام الصحيح ل َ
أل ْدواش لحاالت الطوارئ أو
مواقع غسل العينين ومكانها.
تفترض أن العمال على علم بالموقع أو
أن ال
ْ
اإلجراءات المناسبة.
أن ت َُص ِّم ِم التدريبات التفاعلية والواقعية لحاالت
كالح ْفر «من خالل التدريب العملي» بشأن
الطوارئَ ،
كيفية العثور على المعدات.
ً
أن تُذكر العمال بأنه يجب أوال نزع العدسات الالصقة
لرحض العينين على نحو مناسب في حالة
في العينين
ْ
استخدام َأ ْدواش غسل العينين.

كيف؟

3

َ ص ِّم ْم نظام ًا فعاالً وموثوق ًا به لتسجيل الحدوثات
واألحداث واألمراض والحوادث المرتبطة بالقواعد
الصحية؛ أو َأ ِ
درج المسائل ذات الصلة بالقواعد الصحية
َ
نظامك القائم .يمكن أن تتضمن األمثلة:
في
 سوء أداء مرافق االغتسال
 فاشية أمراض مرتبطة بالقواعد الصحية
 الغسل أو التعامل غير المناسب مع معدات الوقاية
الم َل َّوثة
الشخصية ُ
الم َل َّوثة إلى المنزل
 أخذ مالبس العمل ُ
َ ص ِّم ْم نظام ًا شفاف ًا لإلبالغ عن األحداث إلى السلطات
المحلية.

نقطة الت ََّح ُّقق أَ .8.3.س ِ
جل الحدوثات واألحداث
واألمراض والحوادث المرتبط ًة بالقواعد
الصحيةَ ،
وأبلغْ عنها

لماذا؟

إن تتبع األحداث المرتبطة بالقواعد الصحية في مكان العمل
َ
يوفر معلومات هامة َ
بصفتك صاحب عمل بشأن كيفية تنفيذ
لك
التحسينات في مكان العمل .إن ذلك يتيح أيض ًا للسلطة المختصة
إدراك االتجاهات المحلية واإلقليمية نحو جهود الوقاية والتثقيف.
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الوحدة  :3القواعد الصحية
قائمة الت ََّح ُّقق ألصحاب العمل

أ1.3.

هل تفي مرافق غسل اليدين املتوفرة باشرتاطات القوانني الوطنية؟
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

أ2.3.

هل تفي مرافق االستحامم بالدُّ وش املتوفرة باشرتاطات القوانني الوطنية؟
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

أ3.3.

هل تفي املرافق املتوفرة لالغتسال يف حاالت الطوارئ باشرتاطات القوانني الوطنية؟
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

أ4.3.

أ5.3.

ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟
نعم

هل التدابري الصحية املناسبة قائمة من أجل إدارة مالبس العمل ومعدات الوقاية الشخصية
ا ُمل َل َّوثة ،أو غسلها ،أو التخلص منها؟

ال

هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

أولوية؟

هل التدابري الصحية املناسبة املتعلقة بالغذاء قائمة؟
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:
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نعم

نعم
ال

أولوية؟

الوحدة  :3دليل تدريبي ـ القواعد الصحية

أ6.3.

للح ْيض؟
هل املستلزمات واملرافق واخلدمات املناسبة متوفرة من أجل إدارة القواعد الصحية َ
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

أ7.3.

أ8.3.

3
نعم
ال

أولوية؟

هل ُأ ِ
درجت يف الربامج التدريبية ملكان العمل املعلومات بشأن األخطار املرتبطة بالقواعد
الصحية واملامرسات الصحية املناسبة؟

ال

هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

أولوية؟

نعم

نعم

هل يوجد نظام شفاف وموثوق به لتسجيل احلدوثات واألحداث واألمراض واحلوادث
املرتبطة بالقواعد الصحية ،ولإلبالغ عنها؟

ال

هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

أولوية؟
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دليل العمل للعمال :القواعد الصحية
اِ ْ
َ
َ
عتمدة
يديك
غسل
الم َ
وجسمك بالصابون والعوامل ُ
األخرى ،لكن ال تستخد ْم على اإلطالق المواد الخطرة.

للعمال الحق بمكان عمل آمن وصحي .ومع هذا الحق تأتي
مسؤولية اتخاذ اإلجراءات الشخصية المناسبة للحفاظ على القواعد
الصحية في مكان العمل ،كغسل اليدين واإلبالغ عن األخطار
المرتبطة بالقواعد الصحية .مع العمال وممثلي العمل ومنظمات
العمال باإلمكان استخدام نقاط الت ََّح ُّقق الواردة أدناه لتعزيز القواعد
الصحية في مكان العمل والحد من إصابة العمال باألمراض ،وتعزيز
المعنويات والرعاية واإلنتاجية في مكان العمل.

ِ
 اِ
منشفتك الخاصة َ
َ
بك للتجفيف وال تد ِع العمال
ستخد ْم
اآلخرين يتشاركون َ
معك بها.

 اِستخد ْم مرافق االغتسال للغرض الذي ُص ِّممت من
أجله.
ْ
 حافظ على مرافق االغتسال في الحالة التي وجدتها عليها
بغية الحفاظ على حالة النظافة.

نقطة الت ََّح ُّقق ع .1.3.اِ ْ
متثل للقواعد في مكان
العمل المتعلقة باستخدام مرافق االغتسال
وصيانتها

  ُك ْن على َب ِّينَة بشأن مواقع االغتسال في حاالت الطوارئ
َدرب على كيفية استخدامها.
وت ْ

نقطة الت ََّح ُّقق ع .2.3.اِ ْ
متثل لقواعد مكان العمل
المتعلقة بإدارة القواعد الصحية لمالبس العمل
ومعدات الوقاية الشخصية

لماذا؟

يعتبر غسل اليدين واالستحمام بالدُّ وش طريقتان فعالتان فعالة للحد
من التعرض للجراثيم والمواد الخطرة في مكان العمل .عندما يطبق
العمال القواعد الصحية الجيدة ،فإنهم ال يحمون صحتهم فحسب،
لكن أيض ًا صحة عائالتهم وزمالئهم العمال.

كيف؟

 اِ َبق مطلع ًا على قواعد مكان العمل المحددة التي يضعها
َ
عملك المتعلقة بغسل اليدين واالستحمام
صاحب
ِ
تبع تلك القواعد.
بالدُّ وش ،وا ْ
ْ
 شارك في الدورات التدريبية التي ينظمها صاحب
َ
َ
منظمتك العمالية.
عملك أو
َ
مشرفك عن المعلومات في حالة عدم وضوح
َ س ْل
القواعد الصحية في مكان العمل.
َ شج ِع العاملين الشباب لتطوير ع��ادات القواعد
ِ
دعمهم.
الصحية اآلمنة ،وا ْ

 اِ ْ
غسل يديك َبفترات منتظمة بحسب التعليمات ،والسيما
في اللحظات بالغة األهمية.
 عُدْ إلى جدول « َق ْب َل» و« َب ْعدَ » في الدليل التدريبي.

  ُقم باالستحمام بالدُّ وش أو اِ ْ
غتسل عند الضرورة للحد
من المشاكل المتعلقة بالقواعد الصحية.

122

لماذا؟

يعتبر العمال مسؤولين عن االمتثال للقواعد المتعلقة بإدارة مالبس
العمل ومعدات الوقاية الشخصية ،حيث من المحتمل أن تحمل
مواد خطرة وينبغي التعامل معها وفق ًا للتعليمات المناسبة لتعزيز
القواعد الصحية الشخصية ،وللحد أيض ًا من التعرضات الناجمة عن
أخذها إلى المنزل.

كيف؟

 اِ َبق مطلع ًا على قواعد مكان العمل المتعلقة بإدارة مالبس
العمل ومعدات الوقاية الشخصية.
َ
مشرفك عن المعلومات في حالة عدم وضوح قواعد
َ س ْل
إدارة مالبس العمل ومعدات الوقاية الشخصية.

الوحدة  :3دليل تدريبي ـ القواعد الصحية

َ
مالبسك وباالستحمام بالدُّ وش
إذا قمت بتغيير
في العمل:

كيف؟

َ
مالبسك الشخصية بشكل منفصل عن مالبس مكان
َ ض ْع
العمل لتفادي التلوث؛ على سبيل المثال ،في مرافق
مختلفة لتغيير المالبس أو في َخزائن مختلفة.
 اِ ْ
َ
َ
وجسمك قبل ارتداء
يديك
غتسل إلزالة الملوثات عن
َ
مالبسك الشخصية بعد انتهاء يوم العمل.

  َد ْع كافة مالبس العمل ومعدات الوقاية الشخصية في
ْ
تأخذ
مكان العمل بغية إدارتها من ِق َبل صاحب العمل .ال
َ
منزلك
مالبس العمل أو معدات الوقاية الشخصية إلى
لغسلها هناك.

َ
مالبسك أو باالستحمام بالدُّ وش
إذا لم تقم بتغيير
في العمل:

 اِ ْ
متثل للقواعد المتعلقة بخدمات الغذاء اآلمن والصحي
إذا كنت تعمل في قطاع خدمات الطعام.

ِ
َ
منزلك ،وبذلك لن تجلب
خلع حذاء العمل خارج
 ا ْ
َ
َ
منزلك.
عملك إلى
ملوثات مكان

نقطة الت ََّح ُّقق عُ .4.3.ق ْم برصد األخطار المرتبطة
بالقواعد الصحيةَ ،
وأبلغْ عنها

َ
َ
منزلك ،ومن
مالبسك الشخصية حالما تصل إلى
  َغ ِّي ْر
َ
َ
أطفالك.
عائلتك ،السيما
الناحية المثالية قبل التآثر مع

لماذا؟

 اِتب ِع الوصايا الخمس لغذاء أكثر أمان ًا.
 اِ ْ
َ
يديك بالماء والصابون (أو بدائله) قبل التعامل
غسل
ِ
مع الطعام أو إعداده أو تقديمه أو تناوله .ا ْ
غتسل أو
وض ْع مالبس
ُق ْم باالستحمام بالدُّ وش إذا لزم األمرَ ،
العمل المتسخة بعيد ًا عن أماكن تناول الطعام.
 اِ ْ
الم ْط ُهو.
فصل بين الطعام النيئ والطعام َ
  ُأ ْط ُه الطعام طهي ًا جيد ًا لقتل الجراثيم.
ْ
َ
طعامك في درجات حرارة آمنة (في
 حافظ على
الثالجة) ،عند الضرورة.
 اِستخد ْم مياه ًا صالحة للشرب لغسل المواد الغذائية
وأواني الطهي وللطهي.
ِ
 ت ِ
تتناول
َناول الطعام في أماكن مخصصة لذلك حصر ًا .ال
الطعام أو المشروبات في مناطق العمل التي قد تحتوي
على المخاطر.

 اِستخد ْم معدات الوقاية الشخصية التي وفرها صاحب
َ
مالبسك في مكان العمل.
العمل للحد من تعرضات

 اِ ْ
َ
يديك أو ُق ْم باالستحمام بالدُّ وش حالما تصل إلى
غسل
َ
منزلك.
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لماذا؟

َ
َ
منزلك،
اضطرارك لغسل مالبس العمل في
 في حالة
اِغس ْلها في أقرب وقت ممكن وبشكل منفصل عن مالبس
َ
عائلتك ،حيث أن ذلك َيحول دون حدوث التلوث.

يمكن لظروف مكان العمل أن تتغير سريع ًا وعلى نحو غير متوقع.
وإن البقاء على َب ِّينَة بشأن األخطار الصحية والسلوكيات الخطرة
واإلبالغ عنها عند الضرورة يساعد على ضمان الحفاظ على مكان
عمل صحي وعلى اِتِّساقه.

نقطة الت ََّح ُّقق ع .3.3.اِ ْ
متثل لقواعد مكان العمل
المتعلقة بالقواعد الصحية للغذاء

كيف؟

تستطيع الجراثيم والمواد الكيميائية االنتقال بسهولة إلى الطعام
أثناء إعداده أو تقديمه أو تناوله .يستطيع المرض المنقول بالغذاء
َ
يجعلك سقيم ًا بسرعة وأن يسبب مرض ًا وغياب ًا عن العمل
أن
ال لزوم لهما.

ت ََو َّخ الحذر بشأن ظروف مكان العمل غير الصحية:

المصانَة.
مرافق االغتسال المعطوبة ،أو غير ُ
عدم وجود الصابون أو المناشف في مرافق االغتسال.
الم َل َّوثة أو معدات الوقاية الشخصية
 مالبس العمل ُ
المخزَّ نة في مرافق تغيير المالبس مع المالبس
ُ
النظيفة.
 عدم وجود خدمات ومرافق إدارة القواعد الصحية
للح ْيض.
َ
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 ت ََو َّخ الحذر بشأن عدم امتثال العمال اآلخرين،؛ مثالً،
العامل الذي:
ُ
يغسل يديه في الظروف بالغة األهمية؛ مثالً ،قبل
 ال
تقديم الطعام.
ِ
ستخد ُم مرافق االغتسال ألغراض غير صحيحة؛
  َي
مثالً ،غسل المعدات.
  َي ُ
الم َل َّوثة في مصادر
غسل معدات الوقاية الشخصية ُ
المياه المحلية.
  َأبل ِغ المشرف عن األوضاع والسلوكيات التي قد تشكل
خطر ًا مرتبط ًا بالقواعد الصحية .تَذكْر أن األخطار يمكن
أن تكون ِ
كامنَة (قد تسبب مشكلة صحية في المستقبل إذا
لم تُعا َلج) أو فعلية (األخطار التي تسبب بصورة فعالة
مشكلة صحية).

الرصد واإلبالغ :أولوية النقابة ولجنة السالمة
إن الرصد الف ّعال لمكان العمل وإب�لاغ المشرفين
بالظروف أو السلوكيات الخطيرة المحتملة هما التزامان
للعمال ولممثليهم .ال ينبغي النظر إلى اإلب�لاغ عن
األوضاع أو السلوكيات الخطيرة على أنه إجراء سلبي؛ بل
على النقيض ،إنه سبيل لتعزيز ظروف العمل الصحية ،مما
يجعل مكان العمل آمن ًا وصحي ًا لكل من يتواجد فيه.
تمارس النقابات وممثلو العمال ولجان السالمة في مكان
العمل دور ًا هام ًا في رصد مؤشرات السالمة والصحة
المهنيتين واإلبالغ عنها.
َق َّيمت دراسة لمكتب أنشطة العمال ( )ACTRAVفي
منظمة العمل الدولية التدابير والبنى المتوفرة في مكان
العمل لتحسين السالمة والصحة المهنيتين وظروف
العمل؛ وأظهرت الدراسة أنه كان لوجود النقابات أثر
إيجابي على عدد من القضايا المتعلقة بالسالمة والصحة
المهنيتين في مكان العمل ،وقد تبين أنه من المرجح أكثر
تنفيذ التحسينات إذا ما ُأعطيت نتائج رصد التعرضات في
مكان العمل إلى ممثلي النقابة.
المصدرRice, Annie and Repo, Paula (2000). Health and safety at :
the workplace – Trade union experiences in Central and Eastern
Europe, ILO-CEET, Budapest
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للح ْيض
إدارة القواعد الصحية َ

للفتيات والنساء في مكان العمل الحق بالخدمات
والمرافق في مكان العمل المتعلقة باإلدارة المناسبة
للح ْيض .ينبغي أن تشعر العامالت بالقدرة
الصحية َ
َ
على اإلبالغ عن الحاالت التي ال ُتل َّبى فيها احتياجاتهن
للح ْيض.
المتعلقة بإدارة القواعد الصحية َ
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قائمة ال َّت َح ُّقق للعمال وممثلي العمال ومنظمات العمال

ع1.3.

هل هناك امتثال لقواعد مكان العمل بشأن استخدام مرافق االغتسال وصيانتها؟

هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

ع2.3.

ع3.3.

ال

أولوية؟

نعم

هل هناك امتثال لقواعد مكان العمل بشأن اإلدارة الصحية ملالبس العمل ومعدات الوقاية
الشخصية؟

ال

هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

أولوية؟

هل هناك امتثال لقواعد مكان العمل بشأن القواعد الصحية للغذاء؟
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

ع4.3.

نعم

هل الرصد واملراقبة الفعاالن لألخطار والسلوكيات املرتبطة بالقواعد الصحية قائامن؟
هل تقرتح أي إجراء؟
اقرتاحات:

نعم
ال

أولوية؟

نعم
ال

أولوية؟
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