
1   عودة آمنة وصّحية إلى العمل في ظّل جائحة فيروس كوفيد-19 / موجز سياساتي

t 1. المقّدمة

لالّطالع على توجيهات عملية خاّصة بأماكن العمل، انظر: منّظمة العمل الدولية، العودة اآلمنة إلى العمل: عشر نقاط، انظر أيًضا: العودة اآلمنة للعمل: دليل أصحاب األعمال إلى الوقاية من فيروس   1
كوفيد-19، باإلضافة إلى: الوقاية من فيروس كوفيد-19 وتخفيف انتشاره في العمل.  

العمل. وفي حين . 1 ًل جذرًيا في عالم  أحدَثت جائحة فيروس كورونا تحوُّ
تسعى  الكوكب،  من  كثيرة  أنحاء  في  اإلصابات  عدد  ارتفاع  يستمّر 
اإلصابات  نسب  في  التراُجع  على  الحفاظ  إلى  اآلن  البلدان  بعض 
وإعادة تنشيط اقتصاداتها. وفي هذا اإلطار، يلعب كلٌّ من الحكومات 
م  التقدُّ تعزيز  في  أساسًيا  دوًرا  ومنّظماتهم  والعّمال  العمل  وأصحاب 
إلى  آمنة  عودة  عبر ضمان  اإلصابة،  الحّد من معّدلت  ُأحِرز في  الذي 
العمل  ممارسات  أنَّ  إذ  منّسًقا،  وجهًدا  تعاوًنا  ذلك  يقتضي  العمل. 
مكان.   كّل  في  للصّحة  تهديًدا  ل  ُتشكِّ قد  كانت،  أينما  اآلمنة،   غير 

العمل  لضمان  أساسّي  عامٌل  هي  والصّحية  اآلمنة  العمل  ظروف  إنَّ 
التوجيهات السياساتية  إليها  التي يجب أن تستند  الركيزة  الالئق، وهي 
 )1( إلى:  التوجيهية  المذّكرة  هذه  تهدف  العمل.  إلى  العودة  بشأن 
وضع  على  والعّمال  العمل  أصحاب  ومنّظمات  الحكومات  مساعدة 
توجيهات سياساتية وطنية من أجِل عودٍة تدريجية وآمنة إلى العمل، و)2( 
توفير مبادئ توجيهية لتقييم المخاطر وتنفيذ تدابير الوقاية والحماية على 

مستوى أماكن العمل وفًقا لسلسلة من الضوابط.1
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t 2. صياغة توجيهات سياساتية فّعالة من أجل عودة آمنة إلى العمل

لمزيٍد من المعلومات حول اإلطار السياساتي الخاّص بمنّظمة العمل الدولية والمؤّلف من أربع ركائز لمعالجة التأثير الجتماعي-القتصادي لفيروس كوفيد-19، انظر: التأثير العالمي والتوصيات   2
السياساتية، 18 أّيار/مايو 2020. 

3 انظر أيًضا المعايير القطاعية: الّتفاقية بشأن السالمة والصّحة في البناء، 1988 )رقم 167( والتوصية بشأن السالمة والصّحة في البناء، 1988 )رقم 175(؛ واّتفاقية السالمة والصّحة في المناجم، 1995 
)رقم 176(، وتوصية السالمة والصّحة في المناجم، 1995 )رقم 183(؛ والّتفاقية بشأن السالمة والصّحة في الزراعة، 2001 )رقم 184(، والتوصية بشأن السالمة والصّحة في الزراعة، 2001 )رقم 192(.

أصدَرت بعض البلدان سياسات وتوجيهات وطنية من أجل عودة آمنة إلى . 2
ر الوضع. ول بّد  العمل، بينما ُتخّطط بلدان أخرى للقيام بذلك مع تطوُّ
أن ترتكز عملية صياغة التوجيهات السياساتية إلى مقاربٍة متمحورة حول 
العّمال واحتياجات  العمل، بحيث ُتشّكل حقوق  اإلنسان حيال مستقبل 
القتصادية  للسياسات  األساس  حجَر  الناس  جميع  وحقوق  وتطّلعات 
المخاطر  واستباق  والصّحة  الحياة  فاعتبارات  والبيئية.2  والجتماعية 
أّي  عليها  يرتكز  أن  يجب  التي  دة  الُمحدِّ العوامل  هي  منها  والتخفيف 
قرار للعودة إلى العمل. ولكي تكون عملية إعادة تنشيط القتصادات 
ول  العمل،  أماكن  في  باألمان  العّمال  يشعر  أن  من  بّد  ل  مستدامًة، 
غير ضرورية  لمخاطر  يتعّرضوا  لن  أّنهم  ُمطمئّنين من  يكونوا  أن  بّد من 
مرتبطة مباشرًة بفيروس كورونا المستجّد. ول بّد من أن يعرفوا أيًضا أنَّ 
َخذ للتخفيف من المخاطر األخرى، بما فيها المخاطر  اإلجراءات الالزمة ُتتَّ
النفسية-الجتماعية، واألخطار الكيميائية الناجمة عن الستخدام المتزايد 
لمواد التنظيف والتطهير، والمخاطر المرتبطة بهندسة بيئة العمل جّراء 
الوضعيات غير الُمريحة بسبب عدم كفاية المرافق والمعّدات، من جملة 
ف  أمور أخرى كثيرة. عالوًة على ذلك، وبعد فترة من اإلغالق الكامل وتوقُّ
إلى مصادر األخطار األخرى مع  ينبغي النتباه بشكل دقيق  العمليات، 

استئناف األنشطة.

توّفر معايير العمل الدولية إطاًرا معيارًيا للعودة إلى العمل. وعلى . 	
اّتفاقية السالمة والصّحة المهنّيَتْين، 1981 )رقم  وجه الخصوص، تقّدم 
155(، واّتفاقية خدمات الصّحة المهنية، 1985 )رقم 161(، واّتفاقية اإلطار 
والتوصيات   ،)187 )رقم   2006 المهنّيَتْين،  والصّحة  للسالمة  الترويجي 
المرافقة لها، نقطًة مرجعية يمكن للبلدان أن تنطلق منها لوضع سياسات 
وبرامج للتصّدي لفيروس كوفيد-19، بطريقٍة ُتناِسب الظروف الخاّصة لكّل 

بلد.

من . 	  16 فالماّدة  والمسؤوليات.  للحقوق  واضًحا  نظاًما  ذلك  يشمل 
ه ُيطَلب من أصحاب العمل أن يضمنوا،  أنَّ الّتفاقية رقم 155 ُتشير إلى 
إلى الحّد الممكن والمعقول، أن تكون أماكن العمل، واآللت، والمعّدات 
وطرائق التنفيذ الخاضعة إلشرافهم مأمونة ول تشّكل خطًرا على الصّحة. 
وينطوي ذلك على تقييٍم للمخاطر واعتماد سلسلة من الضوابط للوقاية 

من المخاطر والتخفيف منها، 

إدارة  ُنُظم  بشأن  التوجيهية  المبادئ  في  عليه  المنصوص  النحو  على 
السالمة والصّحة المهنّيَتْين الصادرة عن منّظمة العمل الدولية. فُيطَلب 
من أصحاب العمل توفير معّدات حماية مناسبة للعّمال، بدون أن تترّتب أّي 
كلفة على العّمال أنفسهم. كذلك، من مسؤولية أصحاب العمل التشاُور 
مع العّمال وممّثليهم بشأن السالمة والصّحة المهنّيَتْين، مع توفير ما 
يلزم من معلومات وتدريب حول السالمة والصّحة المهنّيَتْين، ومع تبليغ 
السلطة المختّصة )مثل مفّتشية العمل أو وكالة الضمان الجتماعي( عن 

حالت األمراض واإلصابات المهنية.3

من مسؤولية العّمال اّتباع اإلجراءات الُمعتَمدة بشأن السالمة والصّحة . 	
حول  العمل  صاحب  ينّظمه  الذي  التدريب  في  والمشاركة  المهنّيَتْين 
على  ينبغي   ،155 رقم  الّتفاقية  بموجب  المهنّيَتْين.  والصّحة  السالمة 
العّمال إبالغ المشرف المباشر عليهم بأّي حالة يعتقدون، لسبب معقول، 

أّنها تشّكل تهديًدا وشيًكا وخطيًرا لحياتهم أو صّحتهم. ومن حّقهم إبعاد 
أنفسهم عن أّي حالة من هذا القبيل، ول يمكن أن ُيطاَلبوا بالعودة حّتى 
يّتخذ صاحب العمل إجراءات عالجية، بقدر اإلمكان من الناحية العملية. 
وفًقا للماّدَتْين 13 و19)و( من الّتفاقية رقم 155، عندما يمارس العّمال 
لها.  مبّرر  أّي عواقب ل  الحماية من  على  يحصلون  فإّنهم  الحّق،   هذا 
ولكي يتمّتع العّمال بهذه الحقوق، ل بدَّ من أن تنعكس تلك األحكام في 

التشريعات الوطنية.

تنصح التوصية بشأن العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على . 	
الصمود الصادرة عن منّظمة العمل الدولية، 2017 )رقم 205(، بأّنه ينبغي 
تشريعات  أن تستعرض  األزمات،  أوضاع  النتعاش من  للحكومات، عند 
العمل أو تضعها أو ُتعيد وضعها أو تعّززها، عند الضرورة، بما في ذلك 
األحكام بشأن السالمة والصّحة المهنّيَتْين، وأن تعّزز نظام إدارة العمل، بما 
في ذلك تفتيش العمل، حسب مقتضى الحال. على سبيل المثال، يلعب 
التقنية  والمشورة  المعلومات  توفير  أساسًيا في  دوًرا  العمل  مفّتشو 
ألصحاب العمل والعّمال من أجل دعم المتثال، كما يؤّدون دوًرا في إنفاذ 
القانون. وبموجب الّتفاقية بشأن تفتيش العمل، 1947 )رقم 81(، فإّنهم 
مخّولون لّتخاذ خطوات في سبيل معالجة أّي وضع يعتقدون، لسبٍب ما، 

أّنه يشّكل تهديًدا لصّحة العّمال أو سالمتهم.

فّعالة . 	 سياسات  تصميم  لضمان  أساسًيا  االجتماعي  الحوار  ُيعتَبر 
وبناء الثقة الالزمة لتسهيل العودة اآلمنة إلى العمل. فالستجابات 
الوطنية الفّعالة بشأن العودة إلى العمل تعتمد على الحوار ومشاركة 
منّظمات أصحاب العمل والعّمال األكثر تمثياًل من أجل إرساء إطار قانوني 
د من أنَّ جميع السياسات والتدابير ذات الصلة  وتنظيمي مناسب، والتأكُّ

ُتلّبي احتياجات القطاعات وسائر العّمال..

المشورة . 	 تقديم  في  أساسًيا  دوًرا  العمل  أصحاب  منّظمات  تلعب 
د بالتوجيهات الصادرة عن السلطات  والمساعدة للمؤّسسات من أجل التقيُّ
الوطنية والمحّلية. من جهة أخرى، من شأن منّظمات العّمال أن تسّلط 
الضوء على هواجس العّمال، وأن تساعد على حماية حقوقهم، وأن تنقل 
المعلومات إلى العّمال وتتشاركها معهم، ول سّيما العّمال األكثر ضعًفا، 

ض للخطر وإجراءات الوقاية. بشأن التعرُّ

الخاّصة . 9 الوطنية  الُنُظم  في  السياساتية  التوجيهات  إدراج  ينبغي 
بالسالمة والصّحة المهنّيَتْين. وُتساِهم هذه الُنُظم في التحسين المستمّر 
للسالمة والصّحة المهنية عن طريق وضع سياسات وبرامج وطنية، بالتشاور 
مع منّظمات أصحاب العمل والعّمال األكثر تمثياًل. باإلضافة إلى ذلك، فإّنها 
ُتعّزز الثقافة القائمة على احترام الحّق في بيئة عمل آمنة وصّحية على 
جميع المستويات، حيث ُتعطى األولوية القصوى لمبدأ الوقاية، وحيث 
ُتعاَلج األخطار المرتبطة بمكان العمل في إطار مقاربة ترتكز على سلسلة 
من الضوابط. فمن خالل توطيد البنى التحتية المؤّسسية للُنُظم الوطنية 
للسالمة والصّحة المهنية، بما في ذلك مؤّسسات إدارة العمل، ستكون 

البلدان مستعّدة إلعادة البناء على نحو أفضل.

يمكن الّطالع هنا على المبادئ 
التوجيهية بشأن ُنُظم إدارة السالمة 
والصّحة المهنّيَتْين
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القوانين واألنظمة، 
واالّتفاقات المشتركة، 

وغيرها من الصكوك 
ذات الصلة حول السالمة 

والصّحة المهنّيَتْين 

ينبغي على السلطات الوطنية أن ُتحّضر توجيهات حول السالمة والصّحة المهنّيَتْين بشأن فيروس كوفيد19- تحديًدا، من خالل إطار تنظيمي مناسب 
ينسجم مع اإلطار التشريعي الوطني، عن طريق استخدام مجموعة متنّوعة من الصكوك القانونية والتقنية، بما في ذلك القوانين، والمراسيم 

الوزارية، والقرارات، والمبادئ التوجيهية، والمذّكرات التقنية. وينبغي على الحكومات أن تتحّقق من التنفيذ العملي للقرارات واألنظمة، بُسُبل منها 
معالجة نقص المعلومات، وتلبية الحتياجات الخاّصة للمؤّسسات األصغر حجًما والعّمال األكثر ضعًفا، وتنفيذ القانون على النحو الالزم.

هيئة وطنية ثالثية 
األطراف معنّية بالسالمة 

والصّحة المهنّيَتْين

ينبغي أن تشارك هذه الهيئة المتخّصصة الثالثية األطراف في أّي عملية صنع قرارات على المستوى الوطني، بما في ذلك إصدار اإلرشادات أو 
التوجيهات المتعّلقة بمكافحة فيروس كوفيد19- لضمان التكامل بين سياسات العودة إلى العمل والسياسة الوطنية بشأن السالمة والصّحة 

المهنّيَتْين.

ليات االمتثال، بما في 
ذلك ُنُظم التفتيش

تلعب مفّتشيات العمل دوًرا أساسًيا في نشر المعلومات الموثوقة حول فيروس كوفيد19-، بما في ذلك حول تدابير الوقاية والحماية، ورصد ما إذا 
ذ وُتحتَرم بشكل فّعال، بُسُبل منها إنفاذ القانون المرعّي.  كانت بروتوكولت العودة إلى العمل ُتنفَّ

ترتيبات أماكن العمل 
للتعاون بين اإلدارة 
والعّمال وممّثليهم

ل بّد من مشاركة اللجان المشتركة المعنّية بالسالمة والصّحة المهنّيَتْين وممّثلي العّمال في تقييم المخاطر في مكان العمل واختيار أو وضع وتنفيذ 
بروتوكولت العودة إلى العمل. يقّدم ممّثلو العّمال أفكاًرا قّيمة حول التخطيط للوقاية، ويدعمون اإلدارة في تنفيذ التدابير والتواصل مع العّمال. 
لذلك، ينبغي على صاحب العمل أن يتشاور مع العّمال أو ممّثليهم، وفًقا للقانون الوطني، حول جميع جوانب السالمة والصّحة المهنّيَتْين المرتبطة 

بعملهم. وينبغي أن ُيتاح لهم حّيز معقول من الوقت خالل ساعات العمل المدفوعة لممارسة وظائف السالمة والصّحة ولتلّقي التدريب الكافي.

خدمات السالمة والصّحة 
المهنّيَتْين، بما في ذلك 

خدمات المعلومات 
والمشورة، والبحث، 

والتدريب، والرصد الصّحي

يشمل أبرز مزّودي هذه الخدمات: المراكز والوكالت والمؤّسسات البحثية الوطنية التي ُتعنى بالسالمة والصّحة المهنّيَتْين، والختصاصيين في مجال 
السالمة والصّحة المهنية وروابطهم، باإلضافة إلى خدمات الصّحة المهنية. ُيعتَبر توفير هذه الخدمات بالَغ األهمية للحّد من الوباء ووقفه، ولضمان 

د في الّتفاقية رقم 161( برصد صّحة العّمال في مكان العمل، وهي  أماكن عمل آمنة وصّحية. تقوم خدمات الصّحة المهنية )على النحو الُمحدَّ
ب أّي عدوى محتملة، والطلب من العّمال اللتزام بالحجر الصّحي، وإبالغ سلطات  ع الحالت المثبتة والمشتبه بها، وتعقُّ بالتالي مسؤولة عن تتبُّ

الصّحة العاّمة والضمان الجتماعي، من بين وظائف أخرى.

جمع البيانات وتحليل 
اإلصابات واألمراض 

المهنية

إنَّ تقييم حالت اإلصابة بفيروس كوفيد19- المثبتة والمشتبه بها وتحليل كيفية تفّشي الفيروس في أماكن العمل، يساعد على الكشف عن أّي 
خرق لبروتوكولت العودة إلى العمل وأوجه القصور في تدابير الوقاية والحماية، كما يسمح باّتخاذ ما يلزم من تدابير تصحيحية. ينبغي أن ُيطَلب من 

أصحاب العمل الحتفاظ بسجاّلت عن السالمة والصّحة المهنّيَتْين وبيئة العمل وفًقا للقانون الوطني، وبحسب ما تقتضيه السلطات المختّصة. وعلى 
المستوى الوطني، تسمح البيانات للسلطات العاّمة بتقييم الوضع في أّي وقت معّين، واّتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على األدّلة.  

خطط التأمين ضّد إصابات 
العمل

ُتعتَبر خطط التأمين ضّد إصابات العمل بمثابة عوامل أساسية في مكافحة فيروس كوفيد19-، ألّنها مسؤولة عن التعويض للعّمال في حال إصابتهم 
بأمراض مرتبطة بالعمل، بما في ذلك فيروس كوفيد19-، حيثما يتّم العتراف به على هذا النحو.* تستطيع هذه الخطط أيًضا توفير الدعم القّيم عن 

طريق التمويل، أو توفير خدمات متعّلقة بالسالمة والصّحة المهنّيَتْين حيثما تتوّفر الخبرة.  

*مالحظة: يحّدد القانون الوطني ما إذا كان يمكن اعتبار اإلصابة بفيروس كوفيد-19مرًضا مهنًيا. وفًقا لالّتفاقية بشأن اإلعانات في حالة إصابات العمل الصادرة عن منّظمة العمل الدولية، 1964 )رقم 121(، 
]الجدول األّول الذي جرى تعديله في العام 1980[، يمكن اعتبار األمراض الُمعدية أمراًضا مهنية عندما ُتصيب اإلنسان نتيجة مزاولة مهنة تنطوي على خطر معّين بالتلّوث، كالعمل في المجال الصّحي أو في 

المختبرات، أو األعمال األخرى التي تنطوي على خطر معّين بالتلّوث. باإلضافة إلى ذلك، وبحسب التوصية بشأن قائمة األمراض المهنية، 2002 )رقم 194( )التي تّم تحديثها في العام 2010(، فإّن األمراض الناجمة 
د بطرائق تتناسب مع الظروف والممارسات  عن عوامل بيولوجية في العمل وغير المذكورة مباشرًة في القائمة )وهي حالة فيروس كوفيد-19(، يمكن اعتبارها مهنية حيثما ُتقام علمًيا عالقة مباشرة أو ُتحدَّ

ض العامل لهذه العوامل البيولوجية الناجمة عن أنشطة مهنية وبين المرض )األمراض( الذي ُيعاني منه. الوطنية، بين تعرُّ

t 19-عناصر الُنُظم الوطنية للسالمة والصّحة المهنية وكيف تساعد على مكافحة فيروس كوفيد
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يمكن قراءة تقرير منّظمة العمل الدولية: »في 
مواجهة الجائحة: ضمان السالمة والصّحة في 

العمل« على هذا الرابط

إجراءاٍت . 	1 العمل  إلى  للعودة  الفّعالة  الوطنية  السياسات  تقتضي 
منّسقة بين المؤّسسات الحكومية. فينبغي على السلطات المسؤولة 
العمل  وزارَتْي  المعنّية، ول سّيما  الوزارات  بين  التنسيق  ترتيبات  تحديد 
والصّحة، وبالتحديد لتسجيل الحالت واإلبالغ عنها ومتابعتها. فال بّد من 
إدراك الدور التكاملي بين خدمات الصّحة المهنية وخدمات الصّحة العاّمة 
كشرط أساسي للنجاح في الوقاية من فيروس كوفيد-19 والتخفيف من 
آثاره. وينبغي على استجابات السياسات الوطنية أن تأخذ في العتبار تأثير 
األزمة على العّمال وُأَسرهم، وأن تدعم أصحاب العمل في تنفيذ ترتيبات 
وقت العمل التي تمنع انتشار الفيروس. فإنَّ تعديل آليات العمل وترتيبات 
العمل من خالل تدابير معّينة مثل العمل عن ُبعد، من شأنه أن يقّلل من 
خطر إصابة العّمال بالفيروس ونشره مع استمرارهم في أداء عملهم، كما 
يسمح للمؤّسسات بالستمرار في عملها. باإلضافة إلى ذلك، من الضروري 
في ظّل هذه الجائحة اعتماد ترتيبات عمل صديقة لألسرة لمنح العّمال 

هامًشا أكبر من الحّرية والمرونة في أداء عملهم.

إلى . 11 العودة  سياسات  تؤّدي  أاّل  لضمان  خاّص  اهتمام  إيالء  ينبغي 
العمل إلى التمييز ضّد أّي عامل، وضمان أن تأخذ في االعتبار احتياجات 
السياسات  تكون  أن  ويجب  هّشة.  أوضاع  من  ُيعانون  الذين  العّمال 
الجندرية: فينبغي ضمان  ُمراعية لالعتبارات  العمل  إلى  الوطنية للعودة 
التشاور مع النساء والرجال على حّد سواء ومشاركتهما في عملية صنع 
القرار على المستوى الوطني كما على مستوى مكان العمل.4 ينبغي أيًضا 
أخذ احتياجات العامالت الحوامل في العتبار،5 وكذلك احتياجات العّمال 
ضين بدرجة أكبر لإلصابة بأمراض شديدة. عالوًة على ذلك، ينبغي أن  الُمعرَّ
ُتتاح للعاملين في القتصاد غير الرسمي والعاملين الالجئين والمهاجرين 
ُفَرص متساوية للوصول إلى التدابير الوقائية، بما في ذلك معّدات الحماية 

انظر هيئة األمم المّتحدة للمرأة، القائمة المرجعية لالستجابة لفيروس كوفيد-19، 20 آذار/مارس 2020.  4
ل دليل ُيشير حّتى اآلن إلى زيادة خطر اإلصابة بـفيروس كوفيد-19 بين النساء الحوامل أكثر من النساء غير الحوامل. ومع ذلك، من المعروف أنَّ النساء الحوامل أكثر ُعرضة لإلصابة بأمراض شديدة عند   5
التقاط فيروسات من نفس أسرة فيروس كوفيد-19وغيره من اللتهابات التنّفسية الفيروسية، مثل األنفلونزا. بموجب اّتفاقية منّظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة، 2000 )رقم 183(، يجب 
أّل تكون المرأة الحامل ملزمة بالقيام بعمل يشّكل خطًرا كبيًرا على صّحتها وسالمتها أو صّحة طفلها وسالمته. وتنّص التوصية الُمراِفقة لهذه الّتفاقية على القضاء على المخاطر؛ وتقديم إجازة 
ض في حال تعّذر القضاء على المخاطر، أو في حال تعّذر تكييف ظروف العمل أو نقل العاملة إلى منصب آخر؛ والحّق في العودة إلى وظيفتها أو ما يعادلها بمجّرد أن  ب التعرُّ إضافية مدفوعة لتجنُّ

تصبح العودة آمنة.
منّظمة العمل الدولية، 2020، في مواجهة الجائحة: ضمان السالمة والصّحة في العمل ص. 18.   6

ودعم  كوفيد-19،  فيروس  لمرض  والرعاية  العالج  وتلّقي  الشخصية، 
الصّحة النفسية والدعم النفسي الجتماعي، واإلحالت، وإعادة التأهيل، 
الوصمة  دون  للحؤول  خاّصة  جهود  بذل  وينبغي  الجتماعية.  والحماية 
الجتماعية للعّمال المصابين بفيروس كوفيد-19 أو المشتبه بإصابتهم به، 

أو المتعافين منه.

التي . 12 الحترازية  للتدابير  المتثال  الرسميين  غير  العّمال  على  يتعّذر  قد 
تفرضها السلطات الصّحية، مثل التباُعد الجسدي أو غسل اليَدْين أو العزل 
الذاتي، ما يزيد من خطر انتقال العدوى.6 لذلك، يجب أن ترّكز حماية العّمال 
غير الرسميين على الوقاية من خالل نشر المعلومات ورفع مستوى الوعي 
في الوقت المالئم حول كيفية انتقال المرض. وُتعتَبر اإلجراءات األساسية 
واستخدام  السعال  وآداب  التنّفسية  النظافة  مثل  العدوى،  لمكافحة 
الهندسية  الضوابط  تتوّفر  الشخصية، ضروريًة عندما ل  الحماية  معّدات 

ًرا. األخرى األكثر تطوُّ

ُيعتَبر التواصل الفّعال والمنّسق ضرورًيا إلبالغ أصحاب العمل والعّمال . 	1
والمجتمع على نطاٍق أوسع حول التوجيهات السياساتية بشأن العودة 
الشروط  على  والعّمال  العمل  أصحاب  إطالع  من  بّد  فال  العمل.  إلى 
المحّددة لستئناف العمليات والعودة إلى العمل. قد تحتاج بعض أماكن 
العمل، مثل المؤّسسات الصغرى والصغيرة، إلى المساعدة لوضع التدابير 
أو  قة  المنسِّ السلطات  تقّدم  أن  فينبغي  التنفيذ.  موضع  بها  الموصى 
المسؤولة معلوماٍت منتظمة وسهلة الفهم وخدمات الدعم بشأن تدابير 
المخاطر  إدارة  العمل، بما في ذلك كيفية  السالمة والصّحة في مكان 

والستعداد للطوارئ.

لالّطالع على معلومات عن فيروس 
كوفيد- 19 مرتبطة بالصّحة، ُيمكن 
زيارة موقع منّظمة الصّحة العالمية. 
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 t 	. تنفيذ التوجيهات السياساتية الوطنية من أجل عودة
   آمنة على مستوى مكان العمل

لالّطالع على توجيهات عملية خاّصة بأماكن العمل، انظر: منّظمة العمل الدولية، العودة اآلمنة إلى العمل: عشر نقاط، انظر أيًضا: العودة اآلمنة للعمل: دليل أصحاب األعمال إلى الوقاية من فيروس   7
كوفيد-19، باإلضافة إلى: الوقاية من فيروس كوفيد-19 وتخفيف انتشاره في العمل.

8 لمزيٍد من المعلومات حول مشاركة العّمال وممّثليهم، انظر اّتفاقية منّظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصّحة المهنّيَتْين، رقم 155 )الماّدة 19(، والتوصية رقم 164 )الفقرة 12(.

العمل  أماكن  فتح  إلعادة  العاّمة  الشروُط  الوطنية  التوجيهات  في  د  ُتحدَّ
األولى.7  بالدرجة  العاّمة  الصّحة  منظور  من  وذلك  فتحها،  في  والستمرار 
فيتعّين على أماكن العمل أن تحرص على اعتماد السياسات والتدابير الصحيحة 
لمنع العدوى، بناًء على تقييٍم شامل للمخاطر، وتنفيذ تدابير السالمة والصّحة 
المهنّيَتْين وفًقا لسلسلة من الضوابط، على النحو المنصوص عليه في معايير 

منّظمة العمل الدولية وتوجيهاتها.

ممّثليهم ضمن . 	1 و/أو  والعّمال  اإلدارة  بين  التعاون  ُيشّكل  أن  يجب 
المؤّسسة عنصًرا أساسًيا لتنفيذ تدابير العودة إلى العمل. ومن أجل 
ضمان الستدامة، ينبغي على أصحاب العمل التعاون مع العّمال ولجان 
السالمة والصّحة المهنّيَتْين في أماكن العمل، بمساعدة خدمات الصّحة 
المهنية، لتنفيذ تدابير الصّحة العاّمة وإدارة المخاطر المهنية لمنع انتقال 
بفيروس  اإلصابة  حالت  عن  المبكر  الكشف  في  والمشاركة  العدوى، 
كوفيد-19. بالتالي، ينبغي وضع خطط عمل للوقاية من المرض والتخفيف 
خطط  سياق  في  الطوارئ  لحالت  الستعداد  ذلك  في  بما  آثاره،  من 

استمرارية العمل ووفًقا لنتائج تقييم المخاطر.8

ينبغي اّتخاذ قرارات فتح أماكن العمل وإغالقها وإعادة فتحها وتعليق . 	1
د في هذا  العمل أو خفض وتيرته بناًء على تقييٍم مفّصل للمخاطر.  ُتحدَّ
اإلطار أيًضا التدابير الوقائية التي ينبغي اّتخاذها، كما من شأن ذلك أن 
يساعد على وضع إجراءات لالستعداد للطوارئ، وتحديد اإلجراءات األخرى 
لتنفيذ توصيات السلطات الوطنية. وفي أماكن العمل التي تندرج ضمن 
بيئة القتصاد غير الرسمي، يتعّين النظر في عوامل أخرى، مثل الوصول 
إلى الخدمات األساسية كالمياه واإلصحاح. وينبغي تنفيذ إجراءات منع 
وتخفيف فيروس كوفيد-19 في مكان العمل جنًبا إلى جنب مع التدابير 
الرامية إلى معالجة المخاطر األخرى المرتبطة بالسالمة والصّحة المهنّيَتْين. 
التعّرض  تمنع  التي  التدابير  تنفيذ  لتجّنب  الواجب  الحذر  توّخي  وينبغي 
ينبغي  أّنه  تخلق مصادر خطر جديدة. واألهّم من ذلك  لكّنها  للفيروس 
ل  التنقُّ الحصر:  المثال ل  بما في ذلك على سبيل  تقييم عوامل معّينة، 
اآلمن، وتوافر الموّظفين األساسيين والخدمات الحيوية لضمان السالمة 

- الصيانة، اإلسعافات األّولية، خدمات الطوارئ إلخ.

إنَّ الدراسة الدقيقة لفيروس كورونا وخصائصه تكشف عن االحتياطات الالزمة لمنع إلحاق الضرر باألشخاص 
المعّرضين للخطر. يمكن استخدام نهج مؤّلف من خمس خطوات لتقييم المخاطر في مكان العمل:

د المخاطر؛  )١( َحدِّ

د َمن يمكن أن يتضّرر وكيف؛  )٢( َحدِّ

د واخَتر تدابير التحّكم بالمخاطر المتعّلقة بالسالمة والصّحة؛ م الخطر، وَحدِّ )٣( َقيِّ

ل َمن المسؤول عن تنفيذ تدابير التحّكم، واإلطار الزمني؛ )٤( َسجِّ

ث عند الضرورة. ل النتائج، وارُصد وراجع تقييم الخطر، وَحدِّ )٥( َسجِّ

يم الخطر في مكان العمل قي يهم بشأن إجراء ت ل ال وممّث عّم يل الخمس خطوات ألصحاب العمل وال ة، دل ي دول ّظمة العمل ال المصدر: من

نهج مؤّلف من خمس خطوات لتقييم 
المخاطر في أماكن العمل
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قد يحتوي سياق العمل نفسه على وظائف ذات مستويات مختلفة من . 	1
المخاطر، وقد تنطوي الوظائف أو مهام العمل المختلفة على مستويات 
ض للخطر. لذلك، ينبغي تقييم المخاطر بشكل فردي في  مماثلة من التعرُّ
كّل بيئة عمل محّددة ولكّل وظيفة أو مجموعة من الوظائف. وينبغي على 
كّل عملية تقييم للمخاطر أن ُتراعي البيئة، والمهّمة، والتهديدات إْن ُوِجَدت 
)لموّظفي الخطوط األمامية على سبيل المثال(، والموارد المتوّفرة، مثل 
الضوابط الهندسية ومعّدات الحماية الشخصية. وعلى المستوى الفردي، 
ينبغي أن تؤخذ في الحسبان المخاطر العالية التي قد ُيعاني منها بعض 

العّمال بسبب عمرهم أو أوضاعهم الصّحية المسبقة. 

ينبغي تقييم المخاطر قبل إجراء أّي تعديالت على أساليب العمل وآليات . 	1
العمل الحالية أو قبل اعتماد أساليب عمل جديدة، وبشكٍل مستمّر، مع 
المشورة والمشاركة من العّمال وممّثليهم ولجنة السالمة والصّحة، في 
حال وجود هذه اللجنة. وينبغي على التقييم أّل يأخذ في العتبار جميع 
تكون  أن  وينبغي  أيًضا.  والزّوار  والعمالء  الموّردين  بل  العّمال فحسب، 

عملية تقييم المخاطر مدعومة بإجراءات فّعالة لرصد مستجّدات الوضع، 
ْين  دوريَّ تقييم ومراجعة  بإجراء  للسماح  بالسجاّلت  الحتفاظ  ينبغي  كما 

للتدابير الوقائية المعتمدة.

بأكمله، وكذلك في . 	1 العمل  يوم  النظر في  ينبغي  المخاطر،  تقييم  عند 
المرتبطة بالنتقال إلى العمل، وولوج األماكن المشتركة مثل  المخاطر 
الكافيتريات والمرافق الصّحية، والمناطق التي يتجّول فيها العّمال داخل 

المبنى. 

ينبغي أن تستند أّي استراتيجية للعودة اآلمنة إلى مكان العمل إلى . 19
للسالمة  نهج  عن  عبارة  هي  السلسلة  وهذه  الضوابط.  من  سلسلٍة 
األكثر  ترتيبها من  الحماية مع  تدابير  يتضّمن  العمل،  والصّحة في مكان 
والضوابط  والستبدال  اإلزالة  ذلك  بما في  فّعالية،  األقّل  إلى  فّعالية 

الهندسية والضوابط اإلدارية، وأخيًرا معّدات الحماية الشخصية. 

  عودة آمنة وصّحية إلى العمل في ظّل جائحة فيروس كوفيد-19 / موجز سياساتي



7

 تطبيق سلسلة من الضوابط
لمكافحة فيروس كوفيد- 19

اإللغاء

بما أّنه ليس من الممكن القضاء على األخطار المهنية إذا ُأعيد فتح مكان العمل، فينبغي اعتماد مجموعة من التدابير الوقائية 
األخرى لحماية العّمال من التعّرض لفيروس كورونا.

االستبدال أو استبدال الخطر بأمر آخر أقّل خطورة. ولكْن، قد يكون من الممكن التقليل من نسبة النتقال عن طريق استبدال 
آليات العمل القديمة بآليات عمل جديدة. قد يشمل ذلك زيادة العتماد على طريقة العمل عن ُبعد والجتماعات الفتراضية 

عبر الوسائل اإللكترونية، باإلضافة إلى الضوابط التنظيمية األخرى )مثل التباعد الجسدي( الموصوفة أدناه.

الضوابط الهندسية

ومع ذلك، ل يمكن اعتماد طريقة العمل عن ُبعد في جميع أماكن العمل. في هذه الحالة، تتمّثل الخطوة التالية في تطبيق الضوابط 
الهندسية. في أماكن العمل حيث تكون هذه األنواع من الضوابط مالئمة، من شأنها أن تقّلل من التعّرض لألخطار من دون العتماد 

على سلوك العّمال، وقد تكون الحّل األكثر فّعالية للتنفيذ. تشمل الضوابط الهندسية:

t  تحسين التهوئة، على سبيل المثال عن طريق: زيادة وتيرة التهوئة في بيئة العمل؛ وتركيب فالتر هواء عالية الكفاءة عند اللزوم؛  
ا في مرافق الرعاية  واعتماد التهوئة المتخّصصة بالضغط السلبي في بعض األماكن )مثل غرف عزل العدوى المنقولة جوًّ

الصّحية وغرف التشريح في مستودعات الجثث(؛

t  تركيب حواجز ماّدية، مثل واقيات العطس البالستيكية الشّفافة؛  

t .تركيب نافذة لخدمة الزبائن من سّياراتهم  

ض لألخطار. في سياق  الضوابط اإلدارية والتنظيمية هي تغييرات في سياسات أو إجراءات العمل من أجل التقليل أو الحّد من التعرُّ
خطط العودة إلى العمل في ظّل تفّشي فيروس كوفيد-19، تشمل هذه الضوابط، على سبيل المثال، اعتماد دوامات إضافية أو تناوب 
العّمال في أّيام عمل مختلفة لتقليل العدد اإلجمالي للعّمال المتواجدين في وقت معّين داخل المنشأة، ووضع سياسات بشأن تدابير 

الرقابة والستجابة الصّحية للعّمال المرضى أو الذين قد يكونون ُمصابين بالعدوى. 

ينبغي اعتماد التباعد الجسدي إلى أقصى حّد ممكن. ُيقتَرح أّنه من المناسب الحفاظ على مسافة متَرْين بين العّمال، إّل إذا حّددت 
التوجيهات الوطنية أو نتائج تقييمات المخاطر خالَف ذلك.

حسب القتضاء، ينبغي على جميع أصحاب العمل تنفيذ ممارسات النظافة الصّحية الجّيدة ومكافحة العدوى، الموّجهة إلى كلٍّ من 
العّمال وأماكن العمل:

النظافة الصّحية للعّمال

t  التشجيع على غسل اليَدْين بشكل متكّرر ودقيق، بما في ذلك من خالل تزويد العّمال والزبائن وزّوار موقع العمل بمكان لغسل  
ر الصابون والماء الجاري، يتّم توفير مستحضرات تعقيم اليَدْين التي تحتوي على الكحول بنسبة تتراوح  أيديهم. وفي حال عدم توفُّ

بين 60 و80 في المئة. 

t  .التشجيع على اّتباع اآلداب التنّفسية، بما في ذلك التغطية عند السعال والعطس  

t .تشجيع العّمال على عدم استخدام هواتف اآلخرين ومكاتبهم وأماكن عملهم أو غيرها من أدوات ومعّدات العمل، عند اإلمكان  

انظر توصيات منّظمة الصّحة العالمية 
لتحسين ممارسات النظافة الصّحية 
لليَدْين على هذا الرابط
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النظافة الصّحية في مكان العمل 

t  .تنفيذ إجراءات التدبير المنتظم، بما في ذلك التنظيف الروتيني وتعقيم األسطح والمعّدات والعناصر األخرى في بيئة العمل  

t  ،تشجيع ثقافة التنظيف والتعقيم المنتظم ألسطح المكاتب ومحّطات العمل، ومقابض األبواب، والهواتف، ولوحات المفاتيح  
وأدوات العمل، باإلضافة إلى التعقيم المنتظم لألماكن المشتركة، مثل المرافق الصّحية والمصاعد.

معّدات الحماية الشخصية

على الرغم من أنَّ الضوابط الهندسية واإلدارية ُتعتَبر أكثر فّعاليًة، إّل أّن معّدات الحماية الشخصية قد تكون مطلوبة أيًضا للوقاية 
ض، ول سّيما في أكثر المهن خطورة. فالستخدام الصحيح لمعّدات الحماية الشخصية قد يساعد في منع  من أنواع معّينة من التعرُّ
ض، ولكْن ل ينبغي أن يحّل محّل استراتيجيات الوقاية األخرى، عند اإلمكان. وينبغي على صاحب العمل توفير معّدات الحماية  التعرُّ

الشخصية من دون أن تترّتب أّي كلفة على العّمال.

تشمل أمثلة معّدات الحماية الشخصية: القّفازات، والنّظارات الواقية، ودروع الوجه، وأقنعة الوجه، واألثواب، والمآزر، والمعاطف، 
وبدلت التغطية الشاملة، وأغطية الشعر واألحذية، ومعّدات حماية الجهاز التنّفسي، عند القتضاء. ستعتمد أنواع معّدات الحماية 
ض. أثناء تفّشي  الشخصية المطلوبة أثناء تفّشي فيروس كوفيد-19 على خطر اإلصابة أثناء العمل والمهام التي قد تؤّدي إلى التعرُّ
األمراض الُمعدية مثل فيروس كوفيد-19، قد تختلف التوصيات المتعّلقة بمعّدات الحماية الشخصية الخاّصة بالِمَهن أو المهام 
الوظيفية اعتماًدا على الموقع الجغرافي وتقييمات المخاطر المحّدثة للعاملين، والمعلومات حول فّعالية معّدات الحماية الشخصية 
في منع تفّشي الفيروس. وينبغي على أصحاب العمل التحّقق بانتظام من المراجع الوطنية للحصول على أحدث التوصيات بشأن 

معّدات الحماية الشخصية. 

ومن أجل ضمان فّعالية معّدات الحماية الشخصية، يجب اختيارها على أساس الخطر الذي يتعّرض له العامل؛ وتجهيزها بشكل صحيح 
وإعادة تجهيزها بشكل دوري؛ وارتداؤها باستمرار وبشكل صحيح عند اللزوم؛ وفحصها وصيانتها واستبدالها بانتظام عند الضرورة؛ 
ب نقل العدوى إلى العامل أو إلى اآلخرين أو إلى  وإزالتها وتنظيفها وتخزينها أو التخّلص منها بشكل صحيح، حسب القتضاء، لتجنُّ

البيئة الُمحيطة.

§

ه: 6715 799 22 41 + 
labadmin-osh@ilo.org :بريد الكتروني

www.ilo.org/labadmin-osh
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