
 إرشاد بشأن برنامج االستثمار كثیف العمالة 

 ۲۰۲۰ سان/ أبریلین ۱۲

 ۱۹-كوفیداألشغال العامة كثیفة العمالة لمواجھة ممارسات العمل في  تكییف

 تدابیر إضافیة وضرورة اتخاذ الراھنالوضع    - ۱
أزمة الصحة العامة ھذه إلى  وسرعان ما أفضتجائحة.  ۱۹-أّن كوفید، أعلنت منظمة الصحة العالمیة ۲۰۲۰مارس آذار/  ۱۱في 

مع االنتقال على حد سواء. وفي البلدان المتقدمة والنامیة  معرضین للخطر  سوق العمل، مما ترك العدید من العمال  في  صدمة اقتصادیة و
اد المصابین بین األفراد األصحاء واألفر التالمستقلیل أي  (  المكانيالتباعد  ، أصبح بین األشخاصالسریع للفیروس من خالل االتصال  

لتقیید  متنوعةفي بلدان مختلفة تدابیر  ، أدخلت الحكوماتوعلیھلمنع انتشار الفیروس.  أمٌر أساسيإصابتھم) بواألشخاص المشتبھ 
على وأوقفت األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة  بحضور األشخاص  األشخاص بین البلدان والمناطق، وألغت االجتماعات    وتنقل  التالمس

 أو شبھ كلي. جزئينحو 
 تحدیاتٍ  حالیاً تواجھ ھي و ،من تأثیر األزمة للعمال، لم تنجُ  اً فعلیاً التي تتطلب تواجد البنیة التحتیة أشغالالمشاریع كثیفة العمالة في و

تمشیاً وبینما في بلدان أخرى مثل تونس،  ۱بعض المشاریع كثیفة العمالة إلى أجل غیر مسمى، إیقاف جرىوقد في مواصلة أنشطتھا. 
بیر أكثر صرامة في مكان العمل لمنع انتشار تداولكن باتخاذ ، استمرت األنشطة الجھات المانحةمع التدابیر الوطنیة وبالتشاور مع 

الحفاظ على مسافة دنیا بین العمال في جمیع األوقات تین السالمة والصحة المھنیاإلضافیة في مجال  ھذه التدابیرتشمل والفیروس. 
جمیع العمال على لصقات الم توزیعحمالت توعیة، مثل ب وھذه التدابیر مدعومة إجراءات النظافة.  وتطبیقوتوفیر المعدات الوقائیة 

 في مكان العمل. إدماجاً كامالً اإلضافیة في مجال السالمة والصحة المھنیتین ودمج ھذه التدابیر الوقائیة  التدابیروتوفیر التدریب على 
ب زمة، یجصحة العمال ورفاھھم. باإلضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى التأثیر االجتماعي واالقتصادي لألأن یحمي كل مشروع ل وینبغي

  وبغیة كثیفة العمالة.  األشغال العامة أنماطمع الضمانات الالزمة، بناًء على  عملھمإلى العمال عودة أن تستعد المشاریع بشكل كاٍف ل
  فیما یتعلق باألشغال العامةبعض التدابیر التي یجب اتخاذھا    بشأنتقلیل انتشار الفیروس في مكان العمل، تقدم ھذه المذكرة إرشادات  

في المھنیتین  الصحةالسالمة وتدابیر  وتبقى . اً عندما یظل الفیروس یمثل تھدید ھا وفي أعقاب ۱۹-كوفیدكثیفة العمالة أثناء أزمة 
 ۱۹۸۸) وتوصیة السالمة والصحة في البناء،  ۱٦۷رقم  (  ۱۹۸۸،  محدد في اتفاقیة السالمة والصحة في البناءھو  الظروف العادیة، كما  

 . للشروط التعاقدیة اً فقبلد ووكل خاصة بالسیاقات الالمتخذة في التدابیر  وتستكمل) صالحة ۱۷٥رقم (

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
، على  تم تأجیل جمیع األنشطة التدریبیة، في موریتانیاو ؛جمیع األنشطة توقیف مبیق وجنوب أفریقیا افي األردن ولبنان وموز العمالةبرنامج االستثمار كثیف من مشاریع  طُلب   ۱

   .۲۰۲۰مارس آذار/  ۱۹الرغم من استمرار أعمال البناء حتى 

نفیذھا خالل  تقدم ھذه المذكرة إرشاداً بشأن التدابیر الوقائیة والتخفیفیة الواجب اتخاذھا فیما یتعلق باألشغال العامة كثیفة العمالة التي یتم ت
) وفي أعقاب ذلك عندما یظل الفیروس یشكل تھدیداً. كما تستكمل ھذه المذكرة التدابیر التي تم  ۱۹-المستجد (كوفیدأزمة فیروس كورونا 

م  وضعھا بالفعل في مواقع البناء كثیفة العمالة. ووضع برنامج االستثمار كثیف العمالة في منظمة العمل الدولیة ھذه المذكرة من أجل تقدی 
  ۱۹-ن التوصیات المعدة لبرامج األشغال العامة والمشاریع األخرى كثیفة العمالة قید التشغیل أثناء أزمة كوفیداإلرشاد إلى جانب سلسلة م

 وبعدھا. 
  watanabe@ilo.org  وأ  yaokouame@ilo.org لمزید من األسئلة، یرجى إرسالھا إلى أحد العنوانین التالیین: 

 http://ilo.org/eiipلالطالع على معلومات عامة بشأن برنامج االستثمار كثیف العمالة، انظر الموقع التالي: 

 الغرض

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c167_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c167_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c167_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r175_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r175_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r175_ar.pdf
mailto:yaokouame@ilo.org
mailto:watanabe@ilo.org
http://ilo.org/eiip
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من شخص آلخر، یجب زیادة الوعي بالتدابیر الوقائیة بین مختلف أصحاب المصلحة،  مع انتشار الفیروس من خالل انتقال العدوىو
من خالل  اً ولكن أیض بما في ذلك الحكومات والمقاولون ومدیرو مواقع البناء والعمال والمجتمعات المحلیة، لیس فقط في مواقع البناء

ة  أحد األھداف الرئیسی  یتمثل، من بین أمور أخرى. لذلك،  اكن التجمعوأموأماكن العمل ومرافق تخزین المواد واألدوات    المشاریعمكاتب  
 السلطات الحكومیة. توجیھاتشى مع بما یتم ،مع مختلف الجھات الفاعلةكون بمثابة أساس للحوار تأن  فيلھذه المذكرة التوجیھیة 

 كثیفة العمالة  األشغال العامةاتخاذھا عند تخطیط وتنفیذ  ینبغي تدابیر  - ۲

 ۱۹-كوفید  التخطیط في سیاق
بعد  ووتقییم للمخاطر.  تقدیرإجراء  المشاریع، یجب على مدیري ھمشروع كثیف العمالة أو االستمرار فی إلطالققبل اتخاذ أي قرار 

اجتماعي لتقییم قدرة المقاولین والمشرفین على الموقع والعمال على تنفیذ عناصر محددة مناقشة المالحظات من خالل حوار    ، ینبغيذلك
لتنفیذ ما یلزم  المطلوبةمن أعمال البناء في ظل القیود السائدة التي تفرضھا السلطات الحكومیة وفي ضوء الموارد والقدرات التنظیمیة 

الموقع أو العمال أو سلطات الصحة العامة غیر   ن علىمشرفوالإذا كان المقاولون أو والتدابیر الوقائیة الواردة في ھذا الدلیل. من 
 اً المشاریع أیض وقفقد یتم و العمل في المواقع. وقفقادرین على تلبیة متطلبات التدابیر الموضحة أدناه بشكل كامل أو جزئي، یجب 

 المحلیة. لقیود الحكومیة أو زیادة معدالت اإلصابة داخل المجتمعاتا بسبب

 خطیط االستعداد ت
بین عمال المشروع أو  اإلصابة، في حالة تأكید والحضور الیومي بشكل صحیح بالعمالیجب على المقاولین تسجیل تفاصیل االتصال 

حتى عندما ال تعتبر المنطقة معرضة للخطر، یجب على مدیري المشاریع المقاولین أو العمالء وتتبع جھات االتصال الخاصة بھم. 
خطة االستعداد  یجب أن تتضمنووتحدیثھا بانتظام.  ورصدھا نشرھا على العمال وأصحاب العمل واستعداد للطوارئ خطة  وضع

 :، من ضمنھا ما یليمعلومات أخرىللطوارئ 
ومكان   بھا حاالت مؤكدة أو مشتبھ    عند ظھور  ۱۹-بشأن كوفید  لمسؤولیات لالتصالدلیل الخطوط الساخنة/ فرق المھام والقنوات وا .۱

 ؛في العمل ۱۹-كوفیدأعراض  وترتیبات لعزل أي شخص یطورة مع العدد الكافي من الموظفین أقرب المرافق الطبیة المختص
 ؛المراقبة الصحیةمع، بما في ذلك لمنع انتشار الفیروس داخل المجت تخفیفیة إجراءات اتخاذ .۲
أو  المنشآت توقیفدي إلى ، بشأن الحاالت التي ینبغي أن تؤنوفق علیھا أصحاب المصلحة المعنییتمبادئ توجیھیة واضحة  .۳

 ؛إغالقھا 
إضافیة  تخفیفیةمع تدابیر ) المكاني والتباعدتیبات التنقل مدة أي تعلیق مطلوب والشروط المحددة لرفعھ (مثل سحب القیود وتر .٤

اءات الحكومیة واللوائح مع اإلجر تمشیاً مناقشتھا واالتفاق علیھا من خالل الحوار االجتماعي  ستجري، من أجل استئناف العمل
 ؛المحلیة

، مع إمكانیة سن  الذي لم یعد فیھ التنفیذ ممكنًا  إلى الحد ۱۹-كوفیدالمخاطر المحتملة وخطة طوارئ ألعمال التشیید إذا زاد انتشار  .٥
 الشروط) وبالتشاور مع الجھة المانحة.و األحكاممیة (آللیة إدارة العقود التنظی وة القاھرة وفقاً شرط الق

 االتصال جھات
إثبات   یجري، الذین  اولین والعمال والسلطات الحكومیةللمق  اً مكثف  اً تدریب  برنامج االستثمار كثیف العمالةتتضمن نسبة كبیرة من مشاریع  

، شاور مع أصحاب المصلحة الرئیسیین، بالتإذا قرر مدیرو المشاریعوالالحق ألعمال البناء.  التنفیذواإلداریة من خالل  التقنیةقدراتھم 
"مدیري المشروع")    عبارةب یليینبغي لمدیري المشروع أو فریق المشروع (یشار إلیھم فیما لبناء، االستمرار في أعمال التدریب وا

ا الفریق من مختلف أصحاب المصلحة، ن ھذیجب أن یتكوّ و.  ۱۹-لكوفیدستجابات  توفیر االمعینة ل  اتصال تسھیل إنشاء فریق مع جھات  
من على األقل و/ أو ممثل  ةواحد ةعمال، مع ممثلالموقع وممثل (ممثلو) العلى ) نمشرفوالمشرف (الالمقاول (المقاولون) و ن فیھمبم
یجب أن تضطلع وقیادة الفریق.    علیھ أن یتولى،  تینالصحة المھنیعن السالمة و  ؤولمس  في حالة وجودو.  ذلك  أمكن  حیثما ،  عاقةاإلي  وذ

یجب على مدیري و). ملحق باإلرشادمسؤولیات بالملخص یوجد ( اإلرشادصلة الموضحة في ھذا اتصال بالمسؤولیات ذات ال جھةكل 
وتتمثل إحدى ، بدعم من سلطات الصحة العامة عند اإلمكان.  على التوالي  االتصال لتنفیذ أدوارھم  جھات كافةوتدریب    توجیھالمشاریع  

 الصحة العامة.عن مسؤول  لتعیین دفتر الشروططرق دعم تنفیذ ھذا التدریب في إدراج بند في 
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 اإلدارة والمراقبة
جمیع العمال والمقاولین والسائقین ومشغلي درجات حرارة    دیھم ویجب أن تقیساالتصال المعینة من العمال غسل أی  جھةیجب أن تطلب  

یجب على و.  دون لمسموازین الحرارة  استخدام    ولھذا الغرض، ینبغي، لمراقبة أعراض الحمى.  آلالت عند وصولھم إلى مكان العملا
  جھةیجب على و. فیھا درجة مئویة أو أعلى) العودة إلى منازلھم والبقاء  ۳۷٫۳ تبلغ حرارة درجةأولئك الذین یعانون من الحمى (

عمال لمخاطر وضمان عدم تعرض الز التنفسي أو صعوبات في التنفس ، مثل أعراض الجھامراقبة األعراض األخرى اً صال أیضاالت
وصول أن یراقبوا  على جھات االتصالیجب ووالمشاركة في التجمعات الكبیرة). مرضى أشخاص محتملة (مثل السفر والتواصل مع 

 ، لتجنب خطر العدوى.ل بشكل صارمبین العما  الجغرافیةثالثة إلى مواقع المشروع والمسافة أطراف 

 تنفیذ المشروع 
كثیفة العمالة على مستوى  األشغال العامة، ستعتمد إمكانیة استمرار من دولة إلى أخرى. لذلك اً یركب اً اختالف ۱۹-كوفید یختلف انتشار

یجب اتخاذ القرار بشأن والناس واألنشطة االجتماعیة واالقتصادیة.  تنقلالمخاطر في المنطقة وعلى تدابیر السیاسة الحكومیة لتقیید 
موثوقة؛ ) السلطات الحكومیة للحصول على معلومات  ۱وثیق مع: (، بالتشاور الحالة على حدة  كللمشروع على أساس  المضي في تنفیذ ا

تدابیر السالمة التي  غإلبالالمحلي ) أفراد المجتمع ۳ضوء الصعوبات اللوجستیة المحتملة؛ (لقیاس مدى تواجدھم في ) المقاولون ۲(
إلى مرافق  النساءقد تحتاج و) الجھة المانحة للموافقة النھائیة. ٤(المشاركة بأمان في أنشطة المشروع؛ یتعین اتخاذھا لتمكینھم من 

 .ھنّ نزل یمكن أن تتطلب المزید من وقت، ألن أنشطة الرعایة في الممرونةمزید من الوخاصة 

 المكانيالتباعد 
ینتقل من شخص إلى آخر من خالل قطرات الجھاز التنفسي (مثل العطس أو السعال) أو   ۱۹-الكوفید تشیر البیانات الموجودة إلى أن

 ۲معرض للخطر. ۱۹-مصاب بكوفیدأي شخص على بعد متر واحد من شخص    ، فإنّ لتوجیھات منظمة الصحة العالمیة اً وفقو.  التالمس
بین بعضھم البعض  العمال یحافظون على مسافة عمل آمنة ال تقل عن متر واحد یجب على مدیري مواقع العمل التأكد من أنّ ، لذلك

، یجب أن ھا السیاسات الحكومیة مسافة أكبرطلب فیفي الحاالت التي تو. من ذلكك مفر یكن ھنا  المواد) ما لم(بما في ذلك عمال تسلیم 
 .وشیكعلى نحو الفیروس تفشي خطر غیر المعرضة لالتباعد حتى في المناطق  یجب الحفاظ علىو. التوجیھاتتتبع المشاریع ھذه 

إضافیة لتخصیص العمل بطریقة تسمح للعاملین  اً الموقع جھودعلى  نمشرفوالبشدة أن یبذل  یوصى، ۱۹-لكوفیدمع التھدید الحالي و
تكلیف كل قترح تجنب العمل الجماعي و، یُ االعتبار الواجب لإلنتاجیة. لذلك، مع إیالء ظ على مسافة آمنة من بعضھم البعضبالحفا 

األشغال ھو نھج مشترك لتنظیم  م محددةوالعمل بموجب مھا ، لضمان التباعد الكافي بین العمال. مل بدالً من ذلك بمھام عمل فردیةعا 
 .القوى العاملة في صفوفاآلمن  المكانيفي التباعد  اً كثیفة العمالة وقد یساھم أیض العامة

، عند االقتضاء یل تركیز العمال في نفس المكانإدخال العمل بنظام المناوبات أو وقت العمل المتقطع لتقل في اً قد ینظر المقاولون أیض
 ذلك. وحیثما أمكن

 قامة والنقلاإل
، مع مراعاة في تلك الحاالت المكاني التباعدتطبیق متطلبات  اً أیض ینبغي، أو النقل للعمال كجزء من المشروععندما یتم توفیر السكن 

 .ذوي اإلعاقةمن أي متطلبات خاصة للنساء والعمال 
 للعاملین فیھعندما یوفر المشروع اإلقامة  العدوىلمخاطر  وثیقاً  اھتماماً من المھم بشكل خاص أن یولي مدیرو المشروع والمقاولون و

التخطیط المادي للمخیم متطلبات إمكانیة أن یلبي یجب أن یضمن المقاولون، بالتشاور مع مدیري المشاریع، ومؤقتة. مخیمات  ضمن
، مع وجود حدود علیا واضحة شود ومنع التجمعات الكبیرةرة الح وإدابما في ذلك توفیر مرافق المیاه  ،  والصرف الصحي  المكانيالتباعد  

خصیص یجب ت إذا ظھرت على العامل أعراض خفیفة،و ۳لھم بالتواجد في أي وقت في كل مرفق. المسموحاألشخاص عدد  بشأن
، من حیث المبدأوإلیھا إال سلطات الصحة العامة أو أولئك الذین لدیھم معدات واقیة مناسبة.  أن تصلال یمكن  منطقة معیشة منفصلة

 اً كبیر  اً النقل یشكل خطر  ال تتطلب نقل العمال خالل األزمة، ألنّ یجب على مدیري المشاریع إعطاء األولویة لألنشطة في المناطق التي  
 لإلصابة.

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 “ March”19-Getting your workplace ready for COVIDWHO 3 , (2020). انظر:  ۲
 انظر:    ۳

Inter-Agency Standing Committee, Interim Guidance: Scaling-Up COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in Humanitarian Situations, 
Including Camps and Camp-Like Settings”, Version 1.1 (IFRC, IOM, UNHCR, WHO: 17 March 2020).   

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
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 مرضیةالجازة اإل
ً أعراض  یظھریجب على أي عامل   ً یوم  ۱٤جر الصحي في المنزل لمدة  أن یطلب منھ على الفور الح ۱۹-كوفید خفیفة من  ا ،  على األقل  ا

في التنفس أو حمى    ة خطیرة، مثل صعوب  إذا ظھرت على العامل أعراضوویجب اإلبالغ عن الحالة إلى السلطات الصحیة على الفور.  
األمور  الختبار (إن أمكن) وترتیب إلجراء ا، فیجب على مدیري المشاریع االتصال على الفور بأقرب مرفق طبي مخصص شدیدة

 األشخاصعلى نفسھ ینطبق اإلجراء و یجب توخي الحذر لتقلیل مخاطر االتصال بأشخاص آخرین أثناء انتقال العامل.و. ةاللوجیستی
، یجب على مدیري المشاریع  االستعدادمع خطة    وتمشیاً بالتشاور مع السلطات الصحیة الوطنیة  والعامل.  بالذین كانوا على اتصال وثیق  

یجب و.  أعراضب  بإصابتھمإذا اشتبھوا    تقدیم المشورة لجمیع العمال للحصول على إرشادات من مقدم خدمة الرعایة الصحیة الخاص بھم
خلق بیئة یشعر فیھا جمیع العمال باألمان لإلبالغ عن األعراض إذا تعرضوا لخطر والتأكد من الحفاظ   والمقاولینعلى مدیري المشاریع  

 .على السریة

 التعویض أثناء اإلجازة المرضیة والحجر الصحي
، یستلزم لكمل بسبب المرض. باإلضافة إلى ذلتعویض العمال عندما یكونون غیر قادرین على الع  خاصة بھأطر تشریعیة  ب  بلد  یتمتع كل

سمح لھم  الترتیبات الخاصة بالعمال الذین لیسوا مرضى ولكن ال یُ  بشأنإجراء مزید من المناقشة بین الشركاء االجتماعیین  ۱۹-كوفید
یجب أن تكون األزمة  و شخص أصیب بالفیروس أو من المحتمل أن یكون قد أصیب بھ. بالعمل ألنھم كانوا على اتصال  بدخول مكان

 .االستخدامتوضیحھا في عقود والحجر الصحي قبل بدء المشروع أو  لتحدید نطاق الشروط العامة لإلجازة المرضیة الحالیة فرصة
وعدد   ، بما في ذلك الحق في الحصول على أیام مرض مدفوعة األجرالمعمول بھا   االستخدامالتقید بشروط  من  لمقاولین والعمال  ل  وال بد

لمتاحة والتزامات الجھات وموارد المشروع ایة الوطنیة والممارسات المحلیة  ، في ضوء المتطلبات القانونمناسب من أیام الحجر الصحي
، مثل تعویض مختلفةخیارات  یستكشف اً أنھذا الحوار أیض ومن شأنالمراقبة مثل فحص درجة الحرارة. تدابیر ، مع مراعاة المانحة

و أ(ال یعیش في نفس األسرة) لھ بقریب أو استبدال العامل مع المستندات الداعمة الالزمة) ذین یقومون بتعویض عمالھم (المقاولین ال
 .تغطیة تعویضیة للتكالیف الطبیة، من بین أمور أخرى

 صحيالتأمین ال
یجب أن یغطي كما في المشاریع كثیفة العمالة على تأمین ضد الحوادث لتغطیة تكالیف اإلصابات المھنیة.  العاملونیجب أن یحصل 

یجب على مدیري المشاریع توضیح ما إذا كان وعن مكان العمل.  المتأتیة للمشاكلالتأمین ضد الحوادث تكالیف الرعایة الصحیة 
إذا كان و ، في المواقع وخارجھا.۱۹-كوفید  بعالجوخاصة التكالیف المتعلقة  ،وادث یغطي تكالیف الرعایة الصحیةالتأمین ضد الح

، تسریع جھودھم  لى جانب أصحاب المصلحة المختلفینإضد الحوادث ال یغطي ھذه التكالیف، ینبغي على مدیري المشاریع التأمین 
 . التأمین الصحي  علىالعمال  حصول ضمان  بغیة

 حمالت التوعیة والتواصل 
على تقلیل   اً لیس ضرورة فحسب، بل یمكن أن یساعد أیض تینالمھنی  والصحة  العمل على أساسیات السالمة  وأصحابتدریب العمال    إنّ 

العمال والمقاولون  یدرك، من األھمیة بمكان أن زمة الحالیةفي سیاق األو، مع زیادة اإلنتاجیة إلى أقصى حد. حوادث وإصابات العمل
تدریب دورات ، یجب تنظیم أي عمل استھاللقبل و. على حد سواء المنزلابیر الوقائیة في مكان العمل والتدوالسلطات العامة أھمیة 

، ب المصلحة المعنیینإلشراك أصحا ۱۹-كوفید منتدابیر الحمایة  بشأنتوعیة بما في ذلك جلسات  تین،المھنیوالصحة السالمة  بشأن
یجب ون على الموقع والعمال والمجتمعات المحلیة. ون والمشرفوالحكومیة والمقاول ذلك على سبیل المثال ال الحصر، السلطات بما في

على مدیري المشاریع والمقاولین، بالتشاور مع ممثلي العمال، إشراك السلطات الحكومیة واإلبالغ بوضوح عن التزامھم بالحد من 
 الصلة. في مكان العمل وتحمل المسؤولیات ذات  ۱۹-كوفیدمخاطر التعرض ل

 تدریبال
م في المخاطر المحتملة من ، من المھم أن ینظر المنظّ ء أو التدریب على تنمیة المھاراتعند تنظیم جلسات توعیة قبل بدء أعمال البنا 

م استشارة ، یجب على المنظّ . لذلكدون علملخطر العدوى  ویعرض اآلخرین  مصاباً بالفیروس  أحد المشاركین    یكون، حیث قد  ۱۹-كوفید
لتي یُتوقع إجراء في المنطقة ا ۱۹-كوفیدمعدل اإلصابة ب بشأنسلطات الحكومیة المركزیة والمحلیة للحصول على معلومات موثوقة ال

م بالحد األقصى لعدد ، یجب أن یلتزم المنظّ التدریب یبدأعندما ووالتحقق من المعلومات مع سلطات الصحة العامة. التدریب فیھا 
، الداخلفي حال تنظیم الدورة في و .وجود مساحة كافیة بین المشاركین وترتیب المقاعد لضمانلمشاركین المسموح بھ في المكان ا

ترتیبات التدریب بحیث یمكن مشاركتھا مع سلطات  بشأنیجب تسجیل المعلومات و). مثالً  فتح النوافذبالتدریب ( غرفة تھوئة ینبغي
 وارئ.الصحة العامة في حالة الط
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 التقني، مثل جلسات التوعیة عبر اإلنترنت أو التدریب  تجّمع كبیراستحالة تنظیم    بدیلة عندباإلضافة إلى ذلك، ینبغي النظر في خیارات  
 .من خالل مرافق التدریب المتنقلةحجماً مجموعات أصغر  ضمن

 جتماعيالتواصل االنشرات وشبكات الملصقات وال
من الضروري تقدیم رسائل واضحة   ،العمال لخطر الفیروس وضرورة التدابیر المقترحة. لذلك  إدراكیجب أن تبدأ التدابیر الوقائیة من  

 مصابینواإلجراءات التي ینبغي علیھم اتخاذھا إذا اعتقدوا أنھم ناس القیام بھ للحد من المخاطر ال لبس فیھا تركز على ما یجب على ال
من الضروري عرض ملصقات التوعیة في جمیع أنحاء موقع البناء أو نشر النشرات مع المعلومات ،  لھذا الغرضتحقیقاً  و.  ۱۹-بكوفید

ً مثالی  وتقاسمھاالضروریة بین أصحاب المصلحة   ربما تكون السلطات و  للوصول إلى جمھور أوسع.  االجتماعيالتواصل  شبكات  على    ا
، لذا یُنصح بمراجعتھا لتجنب االزدواجیة. و خاصة بقطاعات محددة لنفس الغرضعامة أ مواد أصالً أو المحلیة قد طورت المركزیة 

 رصدیجب وذلك قد یكون لھ عواقب سلبیة.  ، ألنّ تثیر الخوف والشك بین السكان أال یجبتكون المواد صحیحة في الواقع ویجب أن و
االتصال لضمان  جھاتالتصورات والمراجعات والتعلیقات من العمال والمقاولین في موقع العمل ومن المجتمعات المحلیة من قبل 

،  االتصال)  جھاتاالتصال الموثوقة (یجب االستجابة لمخاوفھم من خالل قنوات  ومستوى آمن من التماسك االجتماعي بین أفراد المجتمع.  
 .بظاھرة التفشيسلوكیات سلبیة مرتبطة  ةیألي وصم وتمییز للمرضى أو أل التصدي السیما بھدف

 المعلومات تقاسم
وبغیة أن ، مما یسبب مستویات عالیة من اإلجھاد ویؤثر على اإلنتاجیة. المجتمعات المحلیة الخوف والقلق قد یثیر انتشار الفیروس في

، ینبغي أن أثناء التدریب وتنفیذ المشروعومن المھم أن یكون لدیھم معلومات دقیقة.  إلجھاد،العامل  والعمالقع الموا ومدیر یتصدى
تعد الجلسات و كل یوم، في وقت محدد.  ۱۹-اإلصابة بكوفیدعن حالة  ات واحدة على األقل مع تحدیث  جلسة موجزةاالتصال  جھةتعقد 

یجب أن یكون مدیر الموقع ھو الشخص المعیّن وأو المحلیة.  بمثابة فرصة لتبادل المعلومات الصادرة عن السلطات الصحیة الوطنیة
لعمل حیث یوجد ، مغادرة مكان العمال بأنھ یحق لھم، وفقاً للقوانین ذات الصلةیجب إبالغ اولجمع المعلومات المحدثة ومشاركتھا. 

ذا الحظوا أي تھدید من ھذا القبیل. ھم على الفور إعلی مشرفالإبالغ  كما ینبغي لھمحیاتھم أو صحتھم. على تھدید وشیك وخطیر 
 المعلومات. وسیلة لتقاسمالھواتف المحمولة ووسائل التواصل االجتماعي  تكون أن، ینبغي حیثما كان ذلك ممكناً و

 والصرف الصحي الماء 
ومناطق تناول الطعام الصحیة  الیدین، من الضروري وجود مرافق أساسیة لتوفیر المیاه للشرب وغسل حتى في الظروف العادیة

، یجب أن یكون الماء والصابون والصرف ۱۹-كوفید في الوضع الحالي مع انتشارولرفاھیة العمال وتمكینھم من الحفاظ على أدائھم. 
المجاالت التالیة على وجھ یجب أن یكون جمیع الشركاء على علم جید بوالعمل. المتخذة في مواقع  الوقائیةالصحي في صمیم التدابیر 

 .البندحتى یتمكن المقاولون من تنفیذ ھذا  دفتر الشروط في ھذه المرافق إدراجویجب  الخصوص

 غسل الیدین
 اً نظرو.  اً وآمن  اً موقعھا مریح یكون  من حیث العدد و  صیانتھا بشكل جید وكافٍ تجري    یجب توفیر مرافق صحیة منفصلة للرجال والنساء،

 مثالیاً یجب أن تقع مرافق غسل الیدین و. أمٌر مجدٍ توفیر المرافق الصحیة المتنقلة  أعمال البناء تنتقل عادةً من مكان إلى آخر، فإنّ  ألنّ 
ة لمنع انتشار الفیروس ال غنى عن المرافق الصحیومسافة قریبة من مناطق تناول الطعام.  وعلىأمتار من المراحیض  ٥على بعد 

 اً ة االتصال إبالغ العاملین والمتعاقدین في مواقع البناء بانتظام وتذكیرھم بأھمیة غسل أیدیھم جیدجھل  وینبغي  توفیرھا.  وعلى المقاولین
 في) جداً  متسخةثانیة إذا كانت أیدیھم  ٦۰-٤۰ثانیة على األقل (أو  ۳۰-۲۰بالصابون (الذي یجب إعادة تعبئتھ بانتظام) والمیاه لمدة 

 ٤:في الحاالت التالیةفترات منتظمة و
 تناول الطعام؛ لقب 
 دخول مكان العمل؛ قبل 

 ؛حمعالجة جر قبل وبعد 
 استخدام المرحاض؛ عدب 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 انظر:    ٤

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “Handwashing: Clean Hands Save Lives: When and How to Wash Your Hands”, accessed on 25 March 
2020.   

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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 استخدام أدوات البناء؛ بعد 
 أو العطس؛ السعالنفخ األنف أو  بعد 
  حیواني أو فضالت حیوانیة؛ علفلمس حیوان أو بعد 
 النفایات لمس بعد. 
ً ة االتصال أیض جھ جب على یو  تقدیم المشورة بانتظام للعمال والمقاولین لتجنب لمس أعینھم وأنفھم وفمھم بأیدیھم غیر المغسولة. ا
وضع موزعات  اً یمكن أیضوالصابون ھو الطریقة األكثر فعالیة للتخلص من الجراثیم والفیروسات على الیدین. الماء وغسل الیدین بو

، األیديابون أكثر فعالیة من مطھرات غسل الیدین بالماء والص ، فإنّ ل؛ ومع ذلكة في أماكن بارزة حول مكان العمفرك الید المطھر
 .غیر ممكن اً في األماكن المجاورة أمر تنظیفمطھرات طریقة مكملة الستخدامھا عندما یكون توفیر مرافق ھذه الوینبغي اعتبار 

  میاه الشرب
، تشیر ذلك  ومع  ٥.ةمعروفروس في الماء غیر  الفی  إمكانیة استدامةزال  تفي إمدادات المیاه وال ۱۹-كوفیددلیل على وجود    اً ال یوجد حالی

یقاومان   والتعقیمالترشیح  المعروف أن    منو  ٦بالبراز.الفیروسات التاجیة یمكن أن تظل معدیة في المیاه الملوثة    دراسة مختبریة إلى أنّ 
و استخدام أ  المیاه  ن تقنیات معالجة المیاه األساسیة، مثل غلي، تكوفیھا إمدادات میاه آمنة مركزیة  تتوفرالمناطق التي ال    فيو  ۷. الفیروس

یجب على مدیري المشاریع والمتعاقدین استشارة سلطات الصحة و.  القضاء علیھا، فعالة في إزالة الفیروسات أو  مرشحات عالیة األداء
بعد   اً غسلھا جیدوالشرب لكل عامل  توفیر أكواب منفصلة لمیاهیجب كما . المیاهأو تعقیم تنقیة مناسبة لدات العامة لضمان توفیر مع

 االستخدام.

 عدات وأدوات وسلوكیات الحمایة الشخصیة م
طرة عند عدم استخدامھا بشكل یمكن أن تكون خ ومن األدوات الیدویة ومعدات السالمة.  مجموعة كثیفة العمالة  األشغال العامةتتطلب 
، یجب ۱۹-كوفید في الظروف الحالیة مع انتشارو. بشكل دائمالعادیة  تینالمھنیوالصحة السالمة بالتالي یجب تطبیق تدابیر ، وصحیح

التفكیر في شراء لوازم وأدوات ومعدات   اً مدیري المشاریع أیضل  غيوینباستخدام األدوات والمعدات.    عندتطبیق تدابیر الصرف الصحي  
ى بشراء المعدات الوقائیة یوصو. دفتر الشروط فين والمقاول ، على أن یدرجھا ۱۹-كوفید لمكافحة اً وقائیة أخرى مصممة خصیص

 .۸المكتب (انظر القائمة المرفقة)، لیتم تخزینھا في الیدین اتومعقم نادیلالموالجراحیة  والكمامات، مثل الصابون اً مسبق

 طبیةال الكمامات
 الكماماتاستخدام  مجرد ، فإنّ تحد من انتشار الفیروس. ومع ذلك ھو أحد اإلجراءات الوقائیة التي یمكن أن ةطبی كمامة وضع إنّ 

لمس عینیھ أو أنفھ أو بفیروس أو بكتیریا ثم    ةً ملوث  كمامةً خطر العدوى إذا لمس الشخص    یستمر  إذ،  لمنع العدوى  غیر كافٍ أمٌر  الطبیة  
الطبیة إذا ظھرت على العامل أعراض (مثل الحمى أو التعب أو السعال أو التھاب الحلق أو صعوبة  الكماماتاستخدام  یجبو ۹فمھ.

، ویجب إبالغھ بالتدابیر التالیة ةطبی  كمامةأن یعزل نفسھ باستخدام    طلب من أي عامل یعاني من ھذه األعراضیجب أن یُ وفي التنفس).  
 :الكمامة وضعالتي یجب اتخاذھا عند 

 الكمامة  وضع قبل بالماء والصابون  الیدین غسل. 
  ھا وضعأثناء  الكمامة تجنب لمس. 
 عن طریق الخطأ الكمامة مسل  عند بالماء والصابون  الیدین غسل. 

 بالكمامة اً جید الفم واألنف تغطیة. 
 من الخلف نزعھا بل  ا إزالتھعند  الكمامةالجزء األمامي من  عدم لمس. 

 ةبرط صبحتبمجرد أن  ةجدید كمامةبالمستخدمة  الكمامةل ااستبد. 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

   . ۲۰۲۰أیار/ مایو   ۲٥ حتى   ٥
   ,”April 2009.Water Research Lisa Casanova et al., “Survival of Surrogate Coronaviruses in Water ,(7)43  :انظر   ٦
 انظر:   ۷

WHO and UNICEF, “Water, Sanitation, Hygiene, and Waste Management for the COVID-19 Virus: Interim Guidance”, accessed on 24 March 2020.  
 WHO “Getting your workplace ready for COVID-”19. انظر:  ۸
  Interim Guidance”, 6 April 2020. 19:-WHO, “Advice on the Use of Masks in the Context of COVID انظر:  ۹
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 الوحید االستخدامذات  الكماماتاستخدام  عدم إعادة. 
 صحیح في حاویة مخصصة للتخلص من النفایات بعد االستخدام مباشرة. بشكل الوحید االستخدامذات  لكماماتتخلص من اال 
 ، مثل:ب أخذ بعض المیزات بعین االعتبار، إال أنھ یج الطبیة الفعالة لیست معروفة بعد غیر الكماماتأنواع  لى الرغم من أنّ عو
 . لكمامة) شكل ومالءمة ا٤(المیاه؛  طرد) ۳لمواد المستخدمة؛ (ا ةئتھوقابلیة ) ۲؛ (القماشعدد طبقات  )۱(

 الصرف الصحي واألدوات والمعدات
معدات الوقایة الشخصیة في باالحتفاظ بھا ومن المھم وتزید المشاریع كثیفة العمالة من االستخدام الفعال لألدوات والمعدات الخفیفة. 

مساحات العمل (مثل مكاتب المشروع  إبقاء وبغیةعن طریق تنظیفھا بانتظام بالماء والصابون وتخزینھا في مكان آمن.  جیدةحالة 
، یجب على كل عامل ومقاول تنظیف جمیع المعدات بشكل صحیح وتعقیمھا عند مناسب شكل نظیف ع البناء ومرافق المواد) فيومواق

 اً تتطلب اھتمام، في كل مشروع ، یجب توفیر ملصقات أو عروض توعیةمكان العمل الصرف الصحي في تعزیز وبغیة ۱۰الضرورة.
 :ما یلي وتشمل اً خاص
 :ةالحالی الجائحةتقاسم األدوات والمعدات الیدویة بین العمال خالل عدم ینبغي ، اً ذلك ممكن یكونحیثما  األدوات والمعدات الیدویة .

 ابون (أو سائل التعقیم) بانتظامأسطح األدوات الیدویة والمعدات التي یلمسھا العدید من العمال مباشرة بالماء والص  كافةیجب مسح  و
، من بین وأحذیة السالمة وسترات الرؤیة والقفازات والنظارات الواقیة وسدادات األذن خوذاتالتشمل ھذه المعدات كل یوم. و

 .أشیاء أخرى
  لى زیادة خطر اإلصابة ال تستخدم مرة واحدة مع ضعف الترشیح إ قماشیة كماماتاستخدام  إعادةدي قد تؤ الطبیة: الكمامات

بالماء والصابون كل یوم بعد   الكماماتیجب غسل ھذه كما القابلة إلعادة االستخدام.  الكماماتیتقاسم العمال  أالیجب وبالعدوى. 
 .االستخدام

  لذلك. المخصصة المھمالت سلةلمنتجات االستھالكیة في من اأي نفایات  رميیجب  :سالت المھمالت 
غیر و المنادیل(مثل  ملوثةحتمل أن تكون االتصال إجراءات آمنة مناسبة للتخلص من النفایات الصلبة التي یُ  جھاتینبغي أن تضع و

ما لم تكن ھناك حالة مشتبھ بھا أو مؤكدة و. المواد االستھالكیة ومواد التنظیف المستخدمة) للقضاء على أي خطر محتملذلك من 
، ولكن یجب على مدیري المشاریع التفكیر في وجود  اً األدوات والمعدات لیس إلزامی كافة تطھیر ، فإنّ بین العمال ۱۹-الكوفیدلعدوى 

ت إلرشادالتطھیر األدوات والمعدات    یخضعفي حالة وجود أي حاالت مشتبھ فیھا أو مؤكدة، یجب أن  ومطھر متاح في حالة الطوارئ.  
    ۱۱المعتمدة. ، بما في ذلك استخدام المطھرات سلطات الصحة العامة التي تحددھا 

 یاتسلوكال
أنفھم وفمھم عند العطس أو  الستخدام كوعھم لتغطیة یجب توجیھ جمیع العاملین (لیس فقط األفراد الذین تظھر علیھم األعراض) 

یجب أن ینصح األشخاص الذین یعانون ومن األمراض األخرى.  اً ولكن أیض ۱۹-من كوفیدمما یحمي بشكل فعال لیس فقط  ،السعال
یمكن أن یزید لمس و. سلة المھمالت المخصصة لذلكعلى الفور في  ا والتخلص منھ الورقیة بالمنادیلأنفھم  بتنظیفن سیالن األنف م

التي تنطوي على اتصال   یجب تجنب المصافحة والتحیات األخرى واألنف والعینین والفم بشكل متكرر من خطر اإلصابة بالعدوى. 
 اً.ال یزال یمثل تھدید الفیروس ، طالما أنّ میع األوقات أثناء األزمة وبعدھا في ج جسدي 

  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 كیمیائیة لقتل الجراثیم على األسطح. إلى استخدام مواد التعقیم" " مصطلح  ، بینما یشیراألسطح عن إلى إزالة الجراثیم واألوساخ والشوائب   " لتنظیفیشیر مصطلح "ا  ۱۰
 “ ,accessed on 11 April 2020. Cleaning and Disinfection for Community FacilitiesCDC ,”انظر:  ۱۱

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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 ق ـالمالح

 قائمة مرجعیة الستمراریة المشروع (غیر شاملة)  : ۱الملحق  

المشاریع   تستمریمكن أن 
 في حال:

  عدم وجود قیود حكومیة على أنواع األشغال العامة كثیفة العمالة 
  المصلحة  إجراء تقییم للمخاطر ووضع خطة للتأھب لحاالت الطوارئ، اتفق علیھما أصحاب

 المعنیون 
  استخدام معدات الوقایة الشخصیة الشائعة 
  وجود نظام للرصد واإلدارة 
  إدراك جمیع أصحاب المصلحة أو وعیھم بأھمیة تدابیر الصرف الصحي واستعدادھم لتنفیذھا 
  المكانيتمّكن العمال من الحفاظ على التباعد   

المشاریع   تتوقف ینبغي أن 
 في حال:

  حكومیة على أنواع األشغال العامة كثیفة العمالة فرض قیود 
   عدم تمّكن المقاولین أو المشرفین على الموقع أو العمال أو سلطات الصحة العامة، من تلبیة متطلبات

 ً  التدابیر الموضحة في ھذا اإلرشاد، إما جزئیاً أو كلیا
 ل اإلصابة داخل  نصحت سلطات الصحة العامة مدیري المشاریع بتعلیق األنشطة في ضوء معد

 المجتمعات المحلیة
 على العامل أو المقاول أو المشرف على الموقع أو أحد أفراد أسرتھ ۱۹-ظھور أعراض الكوفید 
  ً  وضع شروط أخرى متفق علیھا محلیاً تجعل وقف العمل ضروریا

المشاریع  تُستأنفیجوز أن 
 في حال:

  األشغال العامة كثیفة العمالةسحب القیود الحكومیة المفروضة على أنواع 
 اعتبرت سلطات الصحة العامة أنھ من اآلمن استئناف العمل في المناطق المستھدفة 
 بسبب حالة محتملة من ً في صفوف أصحاب   ۱۹-كوفید  انقضاء مدة وقف العمل المطلوبة محلیا

استئناف  المصلحة المعنیین واستیفاء شروط محددة وسماح الحكومات وسلطات الصحة العامة ب
 العمل  

   وافق المقاولون والمشرفون على الموقع والعمال والسلطات الحكومیة وسلطات الصحة العامة
والمجتمعات المحلیة، وإذا كانت األشغال العامة قادرة على تلبیة كافة المتطلبات الموضحة في ھذا  

 الدلیل تلبیة كاملة 
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 مسؤولیات أصحاب المصلحة  : ۲الملحق  

 الشخص المسؤول   النشاط

 الحوار االجتماعي، بالتشاور مع سلطات الصحة العامة  تقییم القدرات التنفیذیة ووضع خطط الطوارئ 

 مدیرو المشاریع، بالتشاور مع سلطات الصحة العامة  إعداد خطط االستعداد للطوارئ

إعداد ملصقات توعیة ومنشورات ومقاالت على مواقع التواصل  
 االجتماعي

 مدیرو المشاریع 

 جھات االتصال، بدعم من مدیري المشاریع  نشر مواد التوعیة

التزوید بأماكن توفیر المیاه/ تجھیزات ومعدات الحمایة  
 الشخصیة

 المقاولون، بناَء على تعلیمات واضحة من مدیري المشاریع 

 ھا من قبل الجمیع بالترتیب مع جھات االتصال وتنفیذ التنظیف المنتظم لتعقیم األدوات والمعدات 

ومراقبة درجات حرارة األشخاص   المكانيالتحكم في التباعد 
 واألعراض والتعرض للمخاطر 

 جھات االتصال 

 جھات االتصال، بالتشاور مع سلطات الصحة العامة  تبادل المعلومات والتواصل 

 ترتیب الضمان االجتماعي (التأمین الصحي والتعویضات)  
 لجمیع العمال 

 الحوار االجتماعي 

ً  تنفیذ كافة تدابیر السالمة والصحة المھنیتین  یضمن المقاولون والمشرفون على الموقع مكان عمل آمنا
یتفقد مدیرو المشاریع تدابیر السالمة والصحة المھنیتین التي  

 المقاولون والمشرفون على الموقع ینفذھا  
 المنصوص علیھا یمتثل العمال لإلجراءات 

   الوقائیة الشائعة  باإلمداداتقائمة مرجعیة  : ۳الملحق  

  صابون 

 ي)معقم الیدین (لالستخدام الجماعي والفرد 

 منادیل 

  بدون لمس موازین الحرارة 

 أقنعة طبیة (عندما تكون متاحة محلی ً  ) ا

  أكواب شرب لكل عامل 

 سالت مھمالت   

  رطبة منادیل أو   على شكل سائل( مطھر( 

  اً ، یجب على مدیري المشاریع أیضوفي ھذه الحالفي القائمة.  المدرجة بعض المواد لزیادة الطلب، قد یكون من الصعب الحصول على  اً مالحظة: نظر
 قدر المستطاع.  كجزء من تدخالت المشروع،   اً محلی  المواد إنتاج ھذه   معرفة كیفیة أن یسعوا إلى 
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 قائمة مرجعیة بجھات االتصال  : ٤الملحق  

  ةالعمال، مع ممثلعن  ) نلموقع وممثل (ممثلیعلى ااالتصال یتألف من مقاول (مقاولین) ومشرف (مشرفین)  جھات إنشاء فریق من  
 .من ذوي اإلعاقةعلى األقل و/ أو ممثل  ة واحد

  ینظمھ مدیرو المشاریع، بدعم من سلطات الصحة العامة عند اإلمكانإجراء تدریب كاٍف. 

 الصابون عند وصولھم إلى الموقع الماء و الجمیع بغسل أیدیھم ب  إلزام. 

 ومراقبة األعراض األخرى، مثل    بدون لمستحقق من درجة حرارة كل شخص یدخل إلى الموقع باستخدام موازین حرارة ال
 .ت في التنفس صعوبا الأو  ةعراض التنفسیاأل

 ضمان عدم تعرض العمال لمخاطر محتملة من النقل أو االتصال مع المرضى أو المشاركة في التجمعات الكبیرة. 

  الصابون (انظر اإلرشاد أعاله) وتجنب  الماء وب الیدین بأھمیة غسل شكل منتظم، ب ،الموقع والعمال   ن علىمشرفیالو المقاولین تذكیر
 .یدي غیر مغسولةفم بأالنف واألو العیون لمس  

 تنظیم دخول أطراف ثالثة إلى مواقع المشروع. 

  مواد التنظیف المستخدمة)غیرھا من و المنادیلإدخال إجراءات آمنة للتخلص من النفایات الصلبة (مثل. 

 تنظیم جلسة تحدیث واحدة على األقل یومی ً  .في البلد والمنطقة۱۹-بشأن وضع كوفید، في وقت محدد من الیوم، ا

 مراقبة التصورات واالستعراضات والتعلیقات من المقاولین والمشرفین على الموقع والعمال والمجتمعات المحلیة. 

 ضد  الممارس والتمییز للوصم   للتصديمعلومات موثوقة للمقاولین والمشرفین على الموقع والعمال والمجتمعات المحلیة   إیصال
 .االجتماعي المرضى وضمان مستوى آمن من التماسك 

 محتملة  مخاطر  أیة  وجود حالة في المشاریع   ومدیري الفریق   إبالغ . 
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