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ألصحاب العمل  توجيهية : إرشادات (COVID-19)فيروس كورونا

واألعمال التجارية لتعزيز حماية العمال المهاجرين خالل األزمة الصحية 

 الحالية

 2020أبريل  7 - 1.0اإلصدار 
 

 

في حماية العمال المهاجرين ومجتمعاتهم خالل جائحة فيروس  فعال   دورا  التجارية يلعب أصحاب العمل واألعمال 

كورونا. يقدم الكثير منهم الرعاية والخدمات والسلع األساسية، وبالتالي يعتمدون بشكل كبير على القوى العاملة  

 المهاجرة. وهذا يشمل الممرضات واألطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية في الخطوط األمامية وكذلك

باألغذية والمواد األساسية األخرى. تم وبلداننا على تزويد مدننا  عملونعمال الزراعة والنقل والبيع بالتجزئة الذين ي

فيروس كورونا  داعياتلمساعدة أصحاب العمل على الستجابة بشكل أكثر فعالية لت الرشادي ستندإعداد هذا الم

 .ذات قيمة اتهالتوجي هذه كوننأمل أن تو سلسلة المداد،خالل ولتعزيز حماية العمال المهاجرين في عملياتهم و

 المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو
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ألصحاب العمل والشركات لتعزيز حماية العمال المهاجرين خالل األزمة الصحية الحالية إرشادات فيروس كوفيد:   

العمل لتعزيز استجابتهم لألزمة الصحية الحالية التي يسببها فيروس كورونا   صحابأولية ألتوجيهية    اداتلتقديم إرش  مستندال  اهذ  إعدادتم  

حي"  مستند" يعتبرو، التوريدعمليات أصحاب العمل وسالسل ب عند قيامهم للعمال المهاجرين فعالة لتقديم المشورة لحماية باألخصو

 .تحديثه بانتظام طوال فترة الوباءسيتم  بحيث

 لتعزيز حماية العمال المهاجريناعتبارات عامة . 1

 .جنسهم ووضعهم في الهجرةالمساواة والكرامة والحترام، بغض النظر عن على أسس  ا  بناءأ. يجب معاملة جميع العمال 

يجب و العمل أثناء أزمة فيروس كورونا صحابن أولوية أليوسالمة جميع الموظفين، بمن فيهم العمال المهاجر ب. يجب أن تكون صحة

 .حقوق اإلنسان وتلبية الحتياجات األساسية لجميع الموظفين، وخاصة تلك المتعلقة بالصحة مراعاة على الشركات ممارسة واجبها في

 لتزامبير الصحة العامة والجميع المتطلبات التي وضعتها السلطات الوطنية ودون الوطنية فيما يتعلق بتدا  متابعةج. يجب على أصحاب العمل  

 .والتأكد من إبالغ المعلومات المهمة إلى موظفيهم بها،

 مقترحةأصحاب العمل  لتبادل المعلومات والخطوات ال األعمال التجارية ذات الصلة ووالتماس دعم بالتواصل العمل  أصحاب يوصىد. 

  مشترك.لمعالجة األزمة من خالل العمل ال

ب ا( ه. إجراء تقييم سريع إلجراءات الصحة والسالمة والعمل والحماية الجتماعية الحالية في مكان العمل وفي سكن العمال )إذا كان ذلك مناس

 مستضعفةلحتياجات الفئات ال  ةستجابال  تصميمو  الجنسانيةالتدابير التي تراعي الفوارق    يجب مراعاة  .  األساسية  الموظفين  تياجاتحاوتحديد  

 .المحتملة ضمن القوى العاملة، بما في ذلك المهاجرين

 

 تعزيز السالمة والصحة في مكان العمل. 2

عن طريق تنظيف األسطح الملوثة  لمواداألسطح أو ابما في ذلك لعدوى من شخص آلخر وللعمال اأ. تحديد ومنع وتخفيف مخاطر تعرض 

ذات الصلة    اإلرشاداتع  ااتبو  منتظم  بشكل)مثل مقابض األبواب والهواتف ولوحات المفاتيح( بالمطهرات    موادالمكاتب والطاولت( وال)مثل  

 .(WHO) منظمة الصحة العالميةقبل المقدمة من 

العدوى. يمكن انتقال  الصحية بدقة للحد من خطر    ئةهيالتوجيهية لل  رشاداتب. اعتماد تدابير جديدة تتعلق بالسالمة والصحة المهنية واتباع ال

 .األخرى مثل توفير معقم اليدينالتعقيم تدابير وغسل اليدين  وأماكنأن يشمل ذلك بروتوكولت التنظيف الجديدة 

الجتماعات ات  قاعغسل اليدين أو المطهرات بالقرب من جميع المراحيض ومرافق العيادات الصحية ومداخل المباني و  أماكنج. يجب وضع  

أو غيرها   الكمامات. قد تشمل التدابير األخرى توزيع  وفعالويجب تشجيع جميع الموظفين على ممارسة غسل اليدين بشكل منتظم    والمقاصف

 أكيد أهمية، والتي يجب أن تكون مصحوبة بتعليمات لالستخدام المناسب والتخلص منها. تحاجةحسب ال (PPE) من معدات الحماية الشخصية

مراجعة و والتوجيه األخرى في مكان العمل من خالل عرض الملصقات مع تدابير التصال خاصة بالجهاز التنفسيالالصحية النظافة 

 .الكماماتمنظمة الصحة العالمية بشأن الستخدام السليم والتخلص من  إرشادات

العمال )إذا كان   سكنعمل والها من معدات الوقاية الشخصية في مكان  والقفازات وغير  كماماتيكفي من المطهرات وال  من توفر ماتأكد  الد.  

للحصول   جهات الحكومية والجمعيات المعنيةالمع  التواصلد مصادر بديلة ويحديجب ت، منقطعة أو ةمحدود ت المواردإذا كان (مكنا  ذلك م

 .على الدعم

بروتوكولت الصحة   وإنفاذجب عزل أي شخص يعاني من الحمى، يو العمل نكامأفي جميع مداخل مال لعا درجة حرارة لفحص إجراء  ه.

 .ة الالزمةالطبي توفر الرعاية ومكان يةالعامة فيما يتعلق بالتشخيص وكيف

نشر المعلومات حول فيروس كورونا، والحالة الصحية للعمال المهاجرين وتعليمات الشركة ذات الصلة لجميع الوحدات واألفراد  و. 

 .المسؤولين عن تنسيق استجابات الحماية

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/general-public/protect-yourself/blue-3.png?sfvrsn=b1ef6d45_2
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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ألصحاب العمل والشركات لتعزيز حماية العمال المهاجرين خالل األزمة الصحية الحالية إرشادات فيروس كوفيد:   

 وغير الوطنيةلالستجابة لألزمة وإدراك جميع التدابير الوطنية  كليا   في مكان العمل والطاقم الطبي مجهزون    الطبية  تأكد من أن العياداتالز.  

، ولكن صحتهم العقلية أيضا    ة البدنية للعمالالصحفقط لحتياجات   يستجيب  ل  أن الطاقم الطبيالتأكد من  و  انتشار الفيروس  لحد منالمعتمدة ل

 .من أجل تخفيف مشاعر التوتر والقلق )انظر أدناه(

  ، الرعاية قطاعوالعاملين في  على الصحة ح. ضمان تدابير الصحة والسالمة الخاصة للعاملين في الخطوط األمامية، بما في ذلك العاملين 

 .المسنين على سبيل المثال في مجتمعات التقاعد أو رعاية

 

 تخفيف التوتر والقلق المرتبط بفيروس كورونا .3

وعائالتهم  وطنهمعن  دهمأ. قد يواجه العمال المهاجرون مستويات عالية من التوتر والقلق المرتبط بفيروس كورونا نتيجة لعزلهم وبع

العمل بشدة  أصحاب يوصى لذاوشبكات الدعم. وقد يخافون أيض ا من الترحيل إذا فقدوا وظائفهم وتصاريح العمل أو إذا أصيبوا بالفيروس. 

ذلك . قد يشمل بذلك لمعالجة اإلجهاد والقلق المرتبطين الالزمة خطواتاللعمال المهاجرين واتخاذ با خاصةال الستضعافعلى مراعاة نقاط 

ا تسهيل التصال بالخدمات  أصحابوبإمكان  اإلحالت إلى الدعم النفسي والجتماعي وخدمات الستشارة والخطوط الساخنة العمل أيض 

 .هجرةالقنصلية ومنظمات المجتمع المدني وال

تأكد ال من خالل مكافحة الشائعات وانتشار المعلومات المضللة أو الخاطئة التي تساهم في زيادة القلق أيضا  توتر تخفيف التتضمن تدابير ب. 

من مشاركة األخبار والمعلومات التي تم التحقق منها فقط مع الموظفين عبر لوحات اإلعالنات والشبكة الداخلية ووسائل )حيثما أمكن( 

 .( كممارسة جيدةا  أو أسبوعي الدورية للقوى العاملة )يوميا   ة المستجداتوالخذ في العتبار مشارك التصال األخرى

ا ضمان وصول العمال المهاجرين إلى خدمات اإلنترنت في الم من دون عوائق من أجل الحفاظ على    ساكنج. يجب على أصحاب العمل أيض 

 .وطنهموأحبائهم في  عائالتهماتصال منتظم مع 

 .الذي قدمته منظمة الصحة العالميةوالعامة بشأن التعامل مع اإلجهاد المرتبط بفيروس كورونا  اإلرشاداتد. مراجعة 

 

 حصول الجميع على الرعاية الصحية والتأمين . ضمان4

عوائق في الوصول إلى الحماية  واجه العمال المهاجرون بشكل عام وخاصة أولئك الذين هم في أوضاع غير نظاميةأ. من المرجح أن ي

مترددين في طلب الرعاية الطبية  اقد ل يكون لديهم تأمين صحي ونتيجة لذلك قد يكونوو الجتماعية والرعاية الصحية خالل األزمة الحالية

ا وحالت المكلفة. البسبب التكلفة، خاصة في  قد والحصول على الرعاية الطبية  عن كما هو مذكور أعاله، قد يمنع الخوف من الترحيل أيض 

 .النتيجة اليجابية لفحص الفيروس  في حالة تمييزيمنع الخوف من الوصم أو ال

ى المدى القصير والمتوسط يشكل هذا  علوإلى تفاقم انتشار فيروس كورونا خاصة في مجتمعات المهاجرين.  ككل ب. ستؤدي هذه الحواجز

 .ينبغي معالجتهعليه الصحة العامة و ىلع أكبرخطرا  

من الحواجز اللغوية الشائعة يجب على أصحاب العمل ضمان وصول العمال المهاجرين إلى المترجمين الذين يمكنهم مرافقتهم في  حدللج. 

بالتصال برقم مجاني بدل  من زيارة مستشفى أو عيادة،  بها ة العامةيالصحيئات الهوصي التي ت لدولالزيارات الطبية أو المستشفيات. في ا

 .استخدام هذه الوسائل قدرتهم علىنهم التواصل مع المهنيين الطبيين وامكبإتأكد من أن العمال المهاجرين يجب ال

 

 رتيبات العمل وفقا  للوضع الراهن ت .5

اتخاذ تدابير لتحديد الموظفين األساسيين وغير األساسيين. و تنفيذ ترتيبات عمل مرنة يجب الخذ في العتبارالعمل أثناء الوباء  أ. إذا استمر

للموظفين بالعمل من المنزل )مثل العمل عن بُعد( أو اعتماد ساعات عمل  يسمح، في الحالت التي يكون فيها العمل خارج الموقع ممكنا  

ا لجميع العمال بممرنة. سيكون ا توفير رعاية بمواجهة إغالق المدارس والحضانات لن، الذين قد يضطرون يالمهاجرا في ذلك ألخير مهم 

ين األسرة األخر  أعضاء  على دعم الموظفين الذين يتحملون مسؤوليات رعاية  ساعات العمل المرنة أيضا    تساعدوتعليمات إضافية ألطفالهم.  

تحد من الحركة، بما التي تدابير سبب الالذين قد يتم تقييد استقالليتهم وقدرتهم على رعاية أنفسهم ب مسنين أو األشقاءمثل األجداد أو اآلباء ال

 .في ذلك الحجر الصحي

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
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ألصحاب العمل والشركات لتعزيز حماية العمال المهاجرين خالل األزمة الصحية الحالية إرشادات فيروس كوفيد:   

ل قد تتضمن ترتيبات العمل المرنة تقليل أعباء العمل ومشاركة الوظائف وتعديموقع العمل،  ب. بالنسبة للعمال الذين يستمرون في العمل في  

استخدام مستحقات اإلجازة مدفوعة األجر )على سبيل المثال، إجازة مرضية  عمل المناوبة لستيعاب تغييرات الجدولة المؤقتة. يمكن أيضا  

خاصة أولئك الذين ينتمون إلى    -على الرغم من أن العديد من العمال المهاجرين  لمدى  أو شخصية أو رعاية طارئة( على أنها حلول قصيرة ا

 .قد تكون هذه الستحقاقات محدودة -فئات منخفضة المهارات ال

تدابير في مكان العمل لتعزيز التباعد الجتماعي للحد من انتقال العدوى من شخص آلخر. قد يشمل ذلك إعادة ترتيب محطات الج. تنفيذ 

تعديل ترتيبات العمل بحيث يكون بالعمل  أصحاب يقوم العمل لضمان وجود مساحة كافية بين الموظفين وحظر الجتماعات الشخصية. قد

 .عدد أقل من الموظفين في مكان العمل في نفس الوقت )على سبيل المثال من خالل العمل بنظام المناوبات أو ترتيبات األخرى( ملديه

وسائل النقل العام، يجب على أصحاب العمل شرح جميع القواعد التي  عن طريق  ن يتنقلون حاليا  يك، إذا كان الموظفد. باإلضافة إلى ذل

 تنقل)إن أمكن( أوقات وصول ومغادرة مرنة لتقليل ال وتنظيم  ،الحكومة فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العام أثناء األزمة بوضوح  رجتهاأد

أثناء التنقالت اليومية. إذا تم   المخالطةوسائل نقل بديلة )مثل الحافالت الخاصة( تحد من  توفيرشكل خاص أو خالل الفترات المزدحمة ب

 من أنها تتوافق مع جميع المتطلبات والبروتوكولت ذات الصلة بالصحة.  يجب التأكدتوفير وسائل النقل الخاصة 

 

 الظروف المعيشية للعمال المهاجرين هيئة. ت6

يجب على أصحاب  فإنه صحاب العمل أ يتم ادارتها من قبلمملوكة أو  سكنن الذين يعيشون في أماكن يبالنسبة للعمال بمن فيهم المهاجرأ. 

 الجتماعي.  تباعدآمنة وصحية وتعكس المتطلبات الحالية لل العمال المعيشية العمل التأكد من أن ظروف

أو تعديل جداول تناول الطعام للحد من    االذين يتشاركون الغرفة نفسه  عمالمعيشة لتقليل عدد الب. يمكن أن يشمل ذلك إعادة تنظيم ترتيبات ال

مقاصف )األمر الذي قد يتطلب بدوره توفير وسائل أخرى للطهي(. وبالمثل قد تكون هناك حاجة إلى قيود المطابخ أو الاستخدام أو وقف 

 تكون محدودة العدد.عندما لنظافة الشخصية األخرى أو مرافق ا الستحمامل مماثلة لتنظيم استخدام الدش

بسهولة، يجب على أصحاب العمل التفكير في استئجار سكن أماكن سكن العمال ج. في الحالت التي يتعذر فيها تعديل ترتيبات المعيشة في 

 الجتماعي الجديدة. باعدتمؤقت إضافي )على سبيل المثال، الفنادق أو دور الضيافة أو النزل( لاللتزام ببروتوكولت ال

في الحصول على مياه الشرب   صحاب العملأ   يتم ادارتها من قبلمملوكة أو    سكنأماكن  د. من الضروري أن يستمر العمال الذين يعيشون في  

يضمن صاحب   والغذاء والكهرباء والحتياجات األساسية األخرى خالل ظروف الحجر الصحي أو العزل أو تقييد الحركة. وبالمثل ينبغي أن

، بما في ذلك حراس سكنيجب توعية جميع الموظفين المشاركين في إدارة الو خدمات الصحيةالالعمل حصولهم على خدمات الطوارئ و

 األمن بجميع هذه المتطلبات.

لتجمعات العامة والخاصة قد يُطلب بشأن العدد القصى ل على التنقل ووضعت قيودا   قيودا   جهات الرسميةه. في الحالت التي فرضت فيها ال

 .من أصحاب العمل تقييد وصول الزائرين إلى سكن العمال

ومن قبل  تنظيف المكان تم مطهر أو التاريخ والوقت الذي تم فيه استخدام ال الحترازية كقيد اإلجراءات تنفيذ بشأن سجالتاستخدام يجب و. 

إلى معدات تنظيف ومطهرات إضافية )مثل  ا  قد تكون هناك حاجة أيض، وبعة والتنفيذ. سيوفر ذلك لإلدارة طريقة مباشرة لضمان المتامن

 .الصحيح للمطهراتلستخدام التنظيف إلى التدريب على التدابير الجديدة وا عمالالكلور( وقد يحتاج 

رين في سكن العمال )بما في ذلك عن اآلخفيروس كورونا  الترتيب لعزل الموظفين الذين لديهم أعراض ا  ز. يجب على أصحاب العمل أيض

 .الغرف المنفصلة ومرافق الحمام( بشكل فعال ووضع تدابير لضمان تلقيهم المساعدة الطبية

الوصول إلى  يكون ح. يجب اتخاذ تدابير إضافية من قبل أصحاب العمل الذين تقع أماكن عملهم وعملياتهم في مواقع نائية أو منعزلة وحيث

ية التحتية محدود. وهذا يشمل المناجم الصناعية والصغيرة والمزارع وسفن الصيد وعمال النقل. لمعرفة التدابير المرافق الصحية والبن

 .انظر أدناه زليةالمنالعمالة المتعلقة ب

وا حالت تعرضقد يحتاجون إلى الدعم خاصة في  ،  ن عن العمال المهاجرين الذين يعيشون في مساكن طرف ثالثي. أصحاب العمل مسؤولك

تهديدات باإلخالء ألنهم غير قادرين على دفع اإليجار بسبب تباطؤ اإلنتاج أو إغالق مكان العمل وما ينجم عن ذلك من خسارة في الدخل.  ل

 سهيلأصحاب العمل حيثما أمكن، على إشراك أصحاب الطرف الثالث أو المالك أو شركات إدارة الممتلكات المناسبة لتنفيذ تدابير التوصى  يُ 

 .ع عمليات اإلخالءلمن
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ألصحاب العمل والشركات لتعزيز حماية العمال المهاجرين خالل األزمة الصحية الحالية إرشادات فيروس كوفيد:   

العمل في اتخاذ تدابير استثنائية بما   أصحاب  يوصىي. في حالة تعرض العمال لخفض المرتبات الناتجة عن إغالق أماكن العمل أو التباطؤ،  

 .سكنفي ذلك التغطية المؤقتة لتكاليف اإلقامة وتوفير الطعام المجاني في مكان العمل أو مقصف الم

 

 حماية حقوق العمال المهاجرين في أوقات األزمات. 7

 لتزام بها.بظروف العمل وال العمل بجميع القوانين واللوائح والتفاقات ذات الصلة أصحابأ. من الضروري أن يلتزم 

ضع شروطا محددة )بما في ذلك القيود( على العمل اإلضافي. في ظل الظروف الحالية قد  وساعات العمل و بشأنب. وهذا يشمل التدابير 

عملون  يلخدمات األساسية، مراقبة ساعات العمل عن كثب أكثر من المعتاد للتأكد من أن العمال للمزودي يكون من الضروري وخاصة 

 .بفترات الراحة اليومية واألسبوعية الضرورية بل ويتمتعونإضافية  طويلة ساعات عمل

الثغرات أو النقص الحالي في العمال والقيود المؤقتة على  مجظور جداُ وأن  قسريأصحاب العمل بأن العمل اإلضافي والوجب تذكير ج. 

جدد ل تبرر العمل اإلضافي القسري. وهذا يشمل العمال المهاجرين   عمالمن توظيف  التوظيف أو التدابير األخرى التي تمنع أصحاب العمل  

 .أكثر عرضة للتهديدات بالعمل لساعات أطول ويترددون في الرفض االذين قد يكونو

العمال وتسريحهم، من الضروري أن يفي أصحاب العمل بالتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة،  في عدد  فائض    وجود  د. في حالة

مسؤوليات صاحب   فيما يتعلق بالعمال المهاجرين، قد يشمل ذلك أيضا  وبما في ذلك المتطلبات القانونية المتعلقة بفترات اإلشعار والتعويض.  

 المغادرة.في عملية مساعدة الالعمل المتعلقة ب

لعمال المهاجرين ل همن المهم أن يتم إبالغو تقييد حرية تنقل العمال المهاجرين عند الضرورة فقط بغرض منع انتشار الفيروسيجب ه. 

 هويتهم ووثائق السفر الخاصة بهم في أي وقت.  مستندات لعمال المهاجرين إلىل المباشر ضمان وصولويجب بوضوح. 

 

 والرفاه القتصادي للعمال المهاجريندفع األجور . 8

مالية لدفع تكاليف توظيفهم، وبالتالي يعتمدون على دخل منتظم وفي الوقت المناسب أثناء العمل في  ا  ن غالب ا ديونيالعمال المهاجر يتكبدأ. 

على سبل عيش المهاجرين وأسرهم. قد  الخارج. يمكن أن يكون لعدم دفع األجور بسبب توقف اإلنتاج أو عمليات التسريح آثار سلبية شديدة 

 .الدخل لحصول علىأقل بسبب انخفاض الطلب عن فرص بديلة لبشكل يبحث العمال المهاجرون الذين ل يعملون، أو يعملون 

الصعوبات   ظروفث  وحد  عندفيروس كورونا.   ب. بذل كل الجهود لدعم العمال المهاجرين ماليا  من خالل استمرار دفع األجور خالل جائحة

لجميع الموظفين. قد يشمل  لمثلىلتخاذ التدابير التي تراعي المصالح ا جهات المعنيةالعمل وال هيئات ةرااستشعلى أصحاب العمل  المالية

يهم ، بمن فحيثما أمكنولوية لالحتفاظ بالعمال المحتاجين األ يجب أن تعطى .وتخفيف الوطأة,بهكإجراء لالحتفاظ  اإلجازة عن العمل ذلك

 .ن الذين ل يمكنهم العودة إلى ديارهم أو الذين هم في وضع صعب مالي أو اجتماعييالعمال المهاجر

رسوم والتكاليف المتعلقة بالتوظيف، تقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية ضمان تعويضهم لالعمال المهاجرين ل  دفعج. عندما يتم اكتشاف  

 .ونأو يعمل عن العمل إجازة كانوا في أم ل، أو همتم تسريحأن سواء بذلك 

 

 لحماية الجتماعية بما في ذلك الضمان الجتماعيلوصول العامل المهاجر . 9

( بما في ذلك اإلعانات المقدمة للعمال للوصول إلى التأمين الصحي  اتيحتأ. تحديد طرق لدعم تدابير الحماية الجتماعية الحكومية )حيثما 

العمل على النظر في الظروف الفريدة التي تواجه العمال المؤقتين أو العرضيين وكذلك أولئك في  أصحابوصى البطالة. يوالتأمين ضد 

عند  هؤلء العمال وضع اتخاذ خطوات لتنظيم و ،القتصاد غير الرسمي ول سيما العمال المهاجرين الذين قد يكونون في وضع غير قانوني

 .الرغم من أن الخدمات المتعلقة بالتأشيرة قد تكون مقيدة أو معلقة مؤقت ا بسبب األزمةبيجب أن يتم ذلك و، المكان

ضمان )وتمديد( إجازة مرضية مدفوعة   على أصحاب العمل الوضع في العتبار، فيروس كورونابـ أسرتهب. في حالة مرض العامل أو 

ما يقدمن الرعاية األولية. سيضمن ذلك تأمين الدخل ليس فقط للمرضى ولكن ألولئك الذين يرعون    األجر، خاصة بالنسبة للنساء الالتي غالبا  

 األطفال أو المسنين أو أفراد األسرة اآلخرين.
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ألصحاب العمل والشركات لتعزيز حماية العمال المهاجرين خالل األزمة الصحية الحالية إرشادات فيروس كوفيد:   

 ة المنزلي ةللعمال ةالضعف الفريدللتعامل مع نقاط تدابير . 10

مستويات  تي قد تواجهالوة المهاجر ةالمنزلي ةواجهها العمالتتي الفريدة ال لنقاط الستضعاف يهتمواأ. يجب على أصحاب العمل الخاص أن 

 .في منازل خاصةلعملهم إلى الوصول إلى الخدمات والحماية   فتقرتعالية من العزلة و

لتنقل. من ناحية لتقييد ا  لجهات الرسميةضغوطا  إضافية ناجمة عن التدابير التي اعتمدتها اأثناء األزمة الصحية    العمالة المنزليةب. قد تواجه  

 لتسريح ل مالة المنزليةعال يعرضقد  ممايواجه العديد من األفراد واألسر فترات طويلة في المنزل تحت الحجر الصحي أو العزلة الذاتية 

طويلة ومسؤوليات رعاية إضافية باإلضافة إلى   عمل ساعات إبقائهم الرعاية الذين يتمي ن ناحية أخرى قد يواجه مقدموم وفقدان الوظائف

 .التعليق غير المصرح به لوقت الراحة أو الستحقاقات

حول التدابير الوقائية   توعية العمالة المنزليةوهذا يشمل  هم  زلاجديدة في منال صحة  السالمة والالعمل على تبني إجراءات    أصحابوصى  ج. ي

والقفازات والصابون والماء ومعقم اليدين الذي   كماماتبال ةمنظمة الصحة العالمية وتزويد العمالوالنظافة والصحية المتوافقة مع توصيات 

 .بالتسوق القيام عندمناقشة تدابير التباعد الجتماعي، على سبيل المثال  يجب أيضا  و يحتوي على الكحول

واتخاذ خطوات فورية لحماية  زليةالمنمالة عالسرة بما في ذلك تأكد من إبالغ جميع أفراد األيجب ال ا  د. إذا كان أحد أفراد األسرة مريض

 صحتهم وسالمتهم.

تجنب األماكن ووسائل و من وإلى العمل التنقل ةناقشل صاحب العمل يجب عند ذلك متعيش في منز ةالمهاجر زليةالمن العمالةه. إذا لم تكن 

، جهات الرسميةسيارات األجرة. إذا كانت الحركة مقيدة بسبب التدابير التي اعتمدتها التغطية تكلفة قد ينطوي ذلك على ، والنقل المزدحمة

 .لمواصلة تقديم الرعاية والخدماتأن تسكن في منزل صاحب العمل بللعمالة المنزلية في الخيارات المتاحة يجب النظر 

للقوانين   واإلجازات المرضية وفقا    وعية واستحقاقات اإلجازة السنويةفي التمتع بأيام الراحة األسب  العمالة المنزليةمن الضروري أن تستمر  و.  

ل والطبية  رعايةمقدمي الرعاية على البقاء في المنزل وطلب ال وصىفي حالة المرض يوبذلك.  ةالمنزلي ةغ العمالأبالوأن يتم ذات الصلة 

 .يجوز خصم إجازة العمل ألسباب تتعلق بالصحة من رواتبهم

للعناية الطبية أو العالج في  جهمعلى تأمين صحي صالح في حالة احتيا العمالة المنزليةأصحاب العمل على ضمان حصول  وصىز. كما ي

العمل على   أصحاب يوصىقد يعني هذا دعم العمال للتسجيل في الضمان الجتماعي، بينما في حالت أخرى دول المستشفى. في بعض ال

 .الخاصلتأمين الصحي لتقديم الدعم المالي 

هوية أخرى. في الحالت التي العلى تأشيرة حديثة وتصريح إقامة ووثائق  العمالة المنزلية عمل التأكد من حصولالح. يجب على أصحاب 

 عمليةمبكر حيث قد تستغرق الالبدء عملية التجديد  بضرورة  أصحاب العمل    وصىخالل األزمة الحالية، يهذه المستندات  تنتهي فيها صالحية  

 .أطول من المعتاد ا  وقت

وبالمثل يجب على أصحاب العمل أل يصادروا  في حيازة العمالة المنزلية دائما ،  . يجب أن تكون جوازات السفر ووثائق الهوية األخرىي

 .تهممع أفراد األسر على التواصلالعمال المهاجرين  قدرةلضمان   Wi-Fi خدمة أو يقيدوا الوصول إلى الهواتف المحمولة أو

 

 والستبعاد الجتماعي أثناء األزمة التمييز العنصريمكافحة . 11

يمكن أن  فيروس كورونا.  أو الستبعاد المرتبط بالعمال المهاجرين و العنصريالتمييز  التحيز أو لمنع ومعالجةالالزمة خطوات الأ. اتخاذ 

 .لتقليل الوصم المرتبط بالفيروس ماليشمل ذلك توفير تدريب إضافي وزيادة الوعي للعا

  ب. إنشاء آلية يمكن من خاللها للعمال اإلبالغ عن حوادث التحرش أو التمييز أو أي سلوك غير لئق إلى مشرفهم أو ممثل الموارد البشرية 

 جميع الحالت المؤكدة. يجب معالجةأو إدارتها، والتأكد من التعامل مع هذه التقارير بسرية. 

 

 لتوظيف األخالقي في فترات األزماتضمان ا . 12

. هذا مهم لشركات التي تستمر في العمل أثناء األزمةا أ. من الضروري أن يتم اتخاذ تدابير لضمان التوظيف األخالقي للعمال المهاجرين

مما  ،هذه التدابير حول اللتفاف غير األمينةشركات التوظيف  بعض بشكل خاص في سياق قيود السفر الحالية والتي قد تؤدي إلى محاولة

 .يعرض الباحثين عن عمل والمهاجرين لخطر أكبر
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ألصحاب العمل والشركات لتعزيز حماية العمال المهاجرين خالل األزمة الصحية الحالية إرشادات فيروس كوفيد:   

 .م تقنيات المقابالت عن بعد أو عبر اإلنترنت أو الفيديو لتقليل السفر والجتماعات الشخصيةاستخديوصى بإب. للتوظيف أثناء الوباء 

 .تتعلق بالفحوصات الصحية والوثائق الرسمية والعناية الواجبةالعمال المهاجرين أي تكاليف إضافية  عدم تحملتأكد من يجب الج. 

التباعد الجتماعي وحماية صحة   ضمانتأكد من وجود تدابير ليجب الخالل األزمة، وسفرهم د. بالنسبة للعمال المهاجرين الذين تم توظيفهم 

الوجه والقفازات وغيرها من معدات  كماماتلصحيح لالمهاجرين خالل جميع مراحل السفر. وهذا يشمل تقديم معلومات حول الستخدام ا

 تأكد من مراعاة جميع اللوائح المحلية المتعلقة بالحجر الصحي وتوفير أماكن اإلقامة والخدمات المناسبةال يجب. (PPE) الوقاية الشخصية

 .عند الوصول

نتظار" ل يؤدي إلى احتجاز الباحثين عن عمل من قبل التأكد من أن أي توظيف بدأ قبل األزمة واآلن "قيد البأصحاب العمل  وصىه. ي

 .جهات التوظيف لفترات غير محددة

وضع خطط عمل اآلن لضمان التوظيف األخالقي في أعقاب األزمة فور  يوصى ب  خفضة،نعمليات م  ذات. بالنسبة للشركات التي أغلقت أو  و

 ي مواجهة الضغوط المتوقعة للعودة إلى "العمل كالمعتاد" في أسرع وقت ممكن.ف  ا  فعال  الكاملة. سيكون هذا أمر  اتاستئناف اإلنتاج والخدم

 وظروف سوق العمل المحلية المحتملة بعد األزمة. فيروس كوروناتأثير على  بناء  توقع احتياجات التوظيف  يجب الخذ في العتبار

 

 العمال المهاجرين خالل الجائحة  مغادرة. 13

 .العمالةبلدان لتنظيم ودفع جميع تكاليف السفر  يجب، نالعمال المهاجري مغادرةأ. في الحالت التي تنطوي على  

o حاجةالتنسيق مع شركات التوظيف بموجب االلتزامات التعاقدية القائمة والتماس الدعم من منظمات المجتمع المدني، حسب ال. 

o  قواعد السالمة التي تنطبق أثناء السفر وبعده )مثل الحجر اإللزامي عند الوصول( وإبالغ العمال المهاجرين بأنهم ال شرح

 .يعاقبون على المغادرة

o توفير مستلزمات سفر صحية للعمال المهاجرين. 

لتنظيم هم التنسيق معيجب فر بسبب الوباء ولكن لم يتمكنوا من الس وظيفهمب. في الحالت التي تنطوي على الباحثين عن عمل الذين تم ت

 .بلدانهمودفع تكاليف السفر للعودة إلى 

إمكانية فتح واستخدام  (في حالة عدم توفر خيارات أخرى)شركات التوظيف والمؤسسات األخرى ذات الصلة ومع الحكومة  التشاورج. 

إمكانية  عالم حولالتوظيف لستشركات واصل مع السفارات وتالأيضا السندات الموضوعة كضمانات أثناء توظيف العمال المهاجرين. 

 استخدام أموال رعاية المهاجرين حيثما وجدت.

 

 التواصل مع العمال المهاجرين. 14

فجوات  في مستضعفين(وخاصة العمال ال)العمال  سقوطاألزمات تعد قنوات التصال والحوار المفتوحة ضرورية لضمان عدم  أثناءأ. 

أصحاب العمل )والمشترين( على إنشاء واستدامة وسائل اتصال جديدة بين جميع األطراف ذات   وصىالحماية الجتماعية. يالتوظيف و

 التوظيف.شركات الصلة، بما في ذلك العمال و

ن. يجب على أصحاب العمل النظر يلعمال، بمن فيهم المهاجرلفيروس كورونا  ب. يجب أن تنقل قنوات التصال الجديدة المعلومات المتعلقة بـ

يجب أن تؤخذ هذه ومخاوفهم لفهم احتياجاتهم و تبمن فيهم الرجال والنساء من جميع الجنسيا بشكل منتظم العمال المهاجرين مالحظاتفي 

 .العتبار عند تصميم الستجابة لألزمةعين الحتياجات والمخاوف في 

، بما في فيروس كورونا أعراضظهر تموجودين في مكان العمل بأن أي شخص ال لدى طرف ثالثج. يجب إعالم الموظفين والموظفين 

ذلك الحمى والسعال الجاف أو صعوبة التنفس، يجب أن يعزل نفسه في المنزل ويلتمس العناية الطبية المناسبة. يجب على أصحاب العمل 

كان بالنسبة للعمال في مواتخاذ خطوات إضافية للتأكد من أن العمال المهاجرين يتلقون هذه المعلومات ويفهمونها )يفضل التواصل بلغتهم(. 

 .ومنسقة  مكثفةلضمان استجابة    المعنيينإنشاء قنوات اتصال مستمرة مع شركاء األعمال    يجبالذين يتم توظيفهم بواسطة طرف ثالث،    العمل

صحاب العمل استخدام بإمكان أ، فيروس كوروناحول تدابير الصحة والسالمة المهنية الجديدة و مالد. عند تقديم التوجيه والتدريب للع

ترجمتها إلى جميع اللغات يجب ، لمنشورات كتابيةلتعليمية والملصقات ووسائل اإلعالم المرئية األخرى. عندما تكون هذه االمنشورات ا

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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ألصحاب العمل والشركات لتعزيز حماية العمال المهاجرين خالل األزمة الصحية الحالية إرشادات فيروس كوفيد:   

لزم، بما في ذلك  متى ما بتوجيهات واضحة حول متى وأين وكيف يطلبون المساعدة الطبية مالتزويد العوضمان  مثلة في مكان العملتالم

المساعدة في النقل اآلمن إلى المرافق  و الصحية وخطوط الطوارئ الساخنة هيئاتتشفيات والعيادات المحلية والعناوين وأرقام هواتف المس

 الطبية حيثما أمكن.

( دعم العمال المهاجرين من خالل تقديم المشورة والمساعدة والمعلومات القانونية 1 ا :اتصالت أصحاب العمل أيض أن تشمل ه. يجب

الالزمة إذا  المستندات  وفير( ت3قرارات بشأن مستقبلهم وال( مساعدتهم على اتخاذ 2في الحالت التي تتأثر فيها وظائفهم واإلدارية الحديثة 

 .اضطروا لمغادرة مكان العمل

من  جميع متطلبات النظافة الجديدةإعالم جميع العمال الذين يقيمون في سكن صاحب العمل بمن أيضا  التأكد  . يجب على أصحاب العملو

  ذلك  يشملو ،بالكامل لتزام بهاوالجتماعات والمنشورات ولوحات اإلعالنات( وأن يتم ال توعيةوالكتابية )جلسات ال شفهيةخالل الوسائل ال

 مثل عمال النظافة والطباخين، إلخ.  عمالموظفي الدعم الموجودين في سكن ال

 

 مداد سلسلة الضرورة و  لتزامتعزيز حماية المهاجرين من خالل رصد ال .15

على عملياتهم وسالسل  فيروس كورونا أ. قد ترغب العالمات التجارية والمشترين العالميين في اعتماد تدابير سياسية مؤقتة للحد من تأثير

الخاصة بهم بما في ذلك المهاجرين. قد تشمل هذه التدابير التزامات جديدة للعديد   لمدادالخاصة بهم، وتعزيز حماية العمال في سلسلة ا  مدادال

من القضايا الموضحة أعاله، بما في ذلك تعزيز السالمة والصحة المهنيتين والحصول على الرعاية الصحية وضمانات األجور وسبل العيش 

 .تيبات العمل، وساعات العمل وظروف المعيشةوالحماية الجتماعية، فضال  عن التدابير الخاصة المتعلقة بتر

ا عند اعتمادها  تعزيز التزامات السياسة الجديدة  بالمشترين    وصىب. ي مع المراقبة اإلضافية وضمان التزام الموردين وتنفيذهم. ومع ذلك نظر 

ممكنة أو العمل  مكانعلى سبيل المثال، عمليات المراجعة الجتماعية في  رصد اللتزاملقيود السفر الحالية قد ل تكون األشكال التقليدية ل

الجديدة والنظر في تنفيذ التدابير ذات الصلة لتعزيز حماية  رصد اللتزام . في هذه الحالة يجب على أصحاب العمل اعتماد آلياتحبذهمست

التوعية وصى بنشر والتصالت ووسائل التواصل الجتماعي. كما يالعمال، بما في ذلك استخدام الخطوط الساخنة وتكنولوجيا المعلومات 

من خالل   بمزودي الخدمات المحليين والمساعدة في حالت الطوارئ  تصالاإل  قدرتهم على  ضمانللعمال المهاجرين حتى من مسافة بعيدة و

 .الهاتف أو النترنت

 

 موارد إضافية . 16

السياسات المالئمة لألسرة والممارسات الجيدة األخرى في مكان العمل في  ،مم المتحدة للمرأةمنظمة العمل الدولية واليونيسف وهيئة األ

 .2020مارس  27الرئيسية التي يمكن ألصحاب العمل اتخاذها، الخطوات  ا:فيروس كورون سياق

 

 .وكيفية حماية نفسك بلغات متعددة، بدون تاريخ فيروس كورونا معلومات حول :المنظمة الدولية للهجرة

 

 .ضع العمال المهاجرين في أوضاع شديدة الضعفيفيروس كورونا : (CREST)ولية للهجرة المنظمة الد

 

   response-19-https://crest.iom.int/covid :لفيروس كورونا (CREST)المنظمة الدولية للهجرة   موقع استجابة

 

 فيروس كورونا  خالل جائحة حول العمالة المنزليةالعمل  نصائح ألصحاب: (PROMISE)المنظمة الدولية للهجرة 

 

: نصائح للعمال المهاجرين الذين تتأثر وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا(PROMISE)المنظمة الدولية للهجرة 

https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps
https://www.iom.int/sites/default/files/covid19-response/leafletiomcovid19.pdf
https://crest.iom.int/news/covid-19-places-migrant-workers-highly-vulnerable-situations%C2%A0
https://crest.iom.int/news/covid-19-places-migrant-workers-highly-vulnerable-situations%C2%A0
https://crest.iom.int/covid-19-response
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/info_sheet-_employers_of_domestic_workers_eng.pdf
https://crest.iom.int/sites/default/files/document/iom_infosheet_-migrant_workers_whose_job_is_affected_by_the_covid-19_pandemic_eng.pdf
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